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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

по чл. 192, ал. 4 от ЗОП 

 
за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка по 

чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 186 и сл. от ЗОП за събиране на оферти с обява с 

предмет: Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен 

за 2023 година, публикувана под уникален номер 01127-2023-0001 в Регистъра на 

обществените поръчки в Регистъра на обществените поръчки и № F337406 от 23 февруари 

2023 (четвъртък) 18:43 на Директора на Институт по фуражните култури – Плевен.  

 

Днес, 07.03.2023 г. в 12:30 часа, комисията, назначена със Заповед № РД 04-7 от 

07.03.2023 г. на Директора на Институт по фуражните култури – Плевен, със задача да 

разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: 

Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 

година, в състав: 

 Председател: Даниела Русинова 

 Членове:  

 1. Милен Умарски   

2. Поля Кузова 

 

 Започна работа, като председателят декриптира съдържанието на постъпилите 

оферти в платформата ЦАИС ЕОП, при което в публичната преписка на поръчката се 

визуализираха наименованията на Участниците. 

До крайния срок за получаване на оферти – 23:59 часа на 06 мар 2023 (пон), в 

системата е постъпили 3 /три/ оферти, както следва: 

Участник Подадено от Номер Дата и час на подаване 

1 НИТРОФЕРТ ЕООД OF1195676 06 мар 2023 (пон), 8:01:50 

2 
ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ 

ЕООД 
OF1149485 06 мар 2023 (пон), 10:39:13 

3 ЕВРО ФЕРТ АД OF1201025 06 мар 2023 (пон), 15:14:37 

 

След узнаване на Участниците, подали оферти, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 

8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация за отсъствие на обстоятелствата 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Участниците са декриптирали документите в платформата съгласно чл. 9, ал. 4, т. 1 

от ППЗОП, в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и 

час за тяхното отваряне, както следва: 
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Участник Подадено от Номер 
Декриптиране 

от Участника 

Декриптиране от 

комисията 

1 НИТРОФЕРТ ЕООД OF1195676 
07 мар 2023 (вто), 

7:18:36 

07 мар 2023 (вто), 

12:34:53 

2 ЕВРО ФЕРТ АД OF1201025 
07 мар 2023 (вто), 

8:34:34 

07 мар 2023 (вто), 

12:34:57 

 

До крайния срок за декриптиране на подадените оферти 07 мар 2023 (вто), 12:30 

часа, следните участници не са декриптирали офертите си: 

 Участник: ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ ЕООД с подадена оферта OF1149485 на 06 

мар 2023 (пон), 10:39:13 

 
 

 На основание чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 5 от ЗОП, комисията 

реши да предложи за отстраняване от участие в процедурата, поради недекриптиране на 

подадените оферти в срок, следните участници: 

Участник: ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ ЕООД с подадена оферта OF1149485 на 06 

мар 2023 (пон), 10:39:13 

 

Комисията започна работа по разглеждане и оценка на офертите.   

 

Предложените от Участниците цени за изпълнение на поръчката са, както следва: 

Участник Подадено от Номер 

Предложена обща цена 

за изпълнение в лв. без 

ДДС 

1 НИТРОФЕРТ ЕООД OF1195676 44 250,00 

2 ЕВРО ФЕРТ АД OF1201025 44 350,00 
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I. КОМИСИЯТА ПРОДЪЛЖИ СВОЯТА РАБОТА С ПРОВЕРКА НА 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ И КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

 

1. OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД 

Офертата на Участникът съдържа следните документи: 

Към Раздел 1. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор: 

- ЕЕДОП документ от НИТРОФЕРТ ЕООД- цифрово подписан в системата; 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно 

представяне на документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо), Участникът е маркирал отговор: „Неприложимо“; 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно 

представяне на документи за създаване на обединението (когато е приложимо), Участникът 

е маркирал отговор: „Неприложимо“. 

 

Към Раздел 2. Техническо предложение 

- Обр. 1- Техническо предложение ИФК Плевен.docx 

-   На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно това 

дали Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд (когато е приложимо), Участникът е маркирал отговор: „Да“. 

-  На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно това 

дали в представеното предложение за изпълнение на поръчката съдържа ли се информация, 

която е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, Участникът е маркирал 

отговор: „Неприложимо“. 

 

Към Раздел 3. Ценово предложение 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата за посочване на 

общата цена без включен ДДС, Участникът е посочил отговор: „44 350,00 лв.“; 

- Обр. 2- Ценово предложение ИФК Плевен.docx 

 

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8  от 

ППЗОП: 

1) Представеният от Участника 1 бр. ЕЕДОП е цифрово подписан от 

представляващия дружеството. 

След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията по партидата на дружеството на следният интернет адрес 

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203644479, се 

установи, че представеният ЕЕДОП е подписани електронно от задълженото лице по 

смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране 

на тяхното съдържание. 

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=203644479
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Управителят е подписал ЕЕДОП, в който са декларирани данни, че липсват 

обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и 

специфичните национални основания за отстраняване. 

 

2) По критериите за подбор се установи следното: 

Изискване на Възложителя Доказване от Участника Непълноти/ 

несъответствия 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът следва да има опит в 

изпълнението на дейности с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката. Възложителят поставя 

изискване участникът да е изпълнил 

минимум 1 /една/ дейност с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката, изпълнена през последните 3 

(три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. Под „дейност с 

предмет, идентичен или сходен с предмета 

на поръчката“ следва да се разбира доставка 

на торове за подхранване на почвата при 

отглеждане на житни култури. Под 

„дейност с обем, идентичен или сходен с 

предмета поръчката“ следва да се разбира 

дейности, които са в обем, не по – малко от 

45 000 кг.  

Удостоверяване: Участниците декларират 

съответствието с горепосочения критерий 

за подбор чрез попълване в съответното 

поле на част IV „Критерии за подбор“, 

раздел В: “Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП. В това поле 

участниците следва да посочат 

извършените на доставки, които са 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите. 

В Раздел В: Технически и 

професионални 

способности на Част IV: 

Критерии за подбор, За 

поръчки за доставки: 

извършени доставки от 

конкретния вид: 

Участникът е посочил 1 

изпълнена дейност с 

предмет Доставка на 

минерални торове през 

2022 г. При направена 

служебна проверка на 

посоченият в ЕЕДОП-а 

линк: 

https://app.eop.bg/today/174

449 , се установи, че 

Участникът отговаря на 

поставеното изискване. 

Не са 

установени. 

 

Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние, и критериите за подбор, 

поради което Участник НИТРОФЕРТ ЕООД се допуска до разглеждане и проверка 

за съответствието на предложението с предварително обявените условия.  

 

https://app.eop.bg/today/174449
https://app.eop.bg/today/174449
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2. OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД   

Офертата на Участникът съдържа следните документи: 

Към Раздел 1. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор: 

- espd-response Плевен-АД-YS-PT.pdf; 

- Декалрация.pdf 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно 

представяне на документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо), Участникът е маркирал отговор: „Неприложимо“; 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно 

представяне на документи за създаване на обединението (когато е приложимо), Участникът 

е маркирал отговор: „Неприложимо“. 

 

Към Раздел 2. Техническо предложение 

- Обр. 1- Техническо предложение ИФК_(21443065).pdf; 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно това 

дали Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд (когато е приложимо), Участникът е маркирал отговор: „Да“. 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата, относно това 

дали в представеното предложение за изпълнение на поръчката съдържа ли се информация, 

която е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, Участникът е маркирал 

отговор: „Неприложимо“.  

 

Към Раздел 3. Ценово предложение 

- На предварително зададения въпрос от Възложителя в Системата за посочване на 

общата цена без включен ДДС, Участникът е посочил отговор: „44 250,00 лв.“; 

- Обр. 2- Ценово предложение ИФК Пле_(21443090).pdf 

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8  от 

ППЗОП: 

1) Представеният от Участника 1 бр. ЕЕДОП е цифрово подписан от 3- ма от 

представляващите дружеството. 

След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията по партидата на дружеството на следният интернет адрес 

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=126180065, се 

установи, че представеният ЕЕДОП е подписани електронно от 3- ма от задължените лице 

по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.  Представена е декларация от едон от представляващите 

дружеството, че четвъртото задължено лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП към датата на 

подаване на офертата е починало, като това обстоятелство е в процес на вписване в 

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=126180065
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Търговския регистър. Форматът, в който е предоставен ЕЕДОП-а, не позволява редактиране 

на неговото съдържание. 

3-мата от задължените лица са подписали ЕЕДОП, в който са декларирани данни, че 

липсват обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и 

специфичните национални основания за отстраняване. 

 

2) По критериите за подбор се установи следното: 

Изискване на Възложителя Доказване от Участника Непълноти/ 

несъответствия 

Изисквания за технически и професионални способности: 

Участникът следва да има опит в 

изпълнението на дейности с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета 

на поръчката. Възложителят поставя 

изискване участникът да е изпълнил 

минимум 1 /една/ дейност с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета 

на поръчката, изпълнена през 

последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата. Под 

„дейност с предмет, идентичен или сходен 

с предмета на поръчката“ следва да се 

разбира доставка на торове за подхранване 

на почвата при отглеждане на житни 

култури. Под „дейност с обем, идентичен 

или сходен с предмета поръчката“ следва 

да се разбира дейности, които са в обем, 

не по – малко от 45 000 кг.  

Удостоверяване: Участниците декларират 

съответствието с горепосочения критерий 

за подбор чрез попълване в съответното 

поле на част IV „Критерии за подбор“, 

раздел В: “Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП. В това поле 

участниците следва да посочат 

извършените на доставки, които са 

идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите. 

В Раздел В: Технически и 

професионални 

способности на Част IV: 

Критерии за подбор, За 

поръчки за доставки: 

извършени доставки от 

конкретния вид: 

Участникът е посочил 1 

изпълнена дейност с 

предмет Поръчка-договор 

№ Р74244 за доставка на 

302.4 тона амониев нитрат в 

биг 

бегси от по 600 кг. 

Участникът отговаря на 

поставеното изискване. 

Не са 

установени. 

 

 Комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние, и критериите за подбор, 
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поради което Участник ЕВРО ФЕРТ АД се допуска до разглеждане и проверка за 

съответствието на предложението с предварително обявените условия. 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

офертата на Участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор, и към проверка за съответствието на предложението с предварително 

обявените условия. 

Проверка за съответствие на Техническото предложение на Участниците с 

изискванията на Възложителя за изготвянето му: 

 

1. OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД 

  Участникът е попълнил представеният от Възложителя Образец на Техническо 

предложение. В него Участникът е направил следните предложения: 

 Ще изпълни доставка на торовете, предмет на възлагане и е запознат, че 

предвид присъщата дейност на Възложителя и при възникване на необходимост и/или при 

спиране от производство на даден артикул – предмет на доставка, след писмено 

уведомяване от страна на Възложителя, могат да се заявяват и други видове стоки, 

непосочени в Техническата спецификация и в настоящето Техническо предложението за 

изпълнение на поръчката. 

 Срокът за изпълнение на договора за доставка започват да текат от датата на 

сключването му и следва да приключат до 20.03.2023 г. 

 Доставка ще бъде изпълнена в следния срок от получаване на писмената 

заявка от Възложителя: 3 /три/ работни дни.Заявката се подава писмено (на мястото на 

доставка – срещу подпис от представител на Изпълнителя) или чрез изпращането й на 

следната електронна поща: lazarov@nitrofert.bg 

 Разполага и ще осигури необходимия експертен капацитет за изпълнение на 

доставките качествено и в срок. 

  Ще обезпечи организацията, подготовката и осъществяването на доставките 

на торове през 2023 г. 

 При извършване на доставките, стоките ще бъдат придружени със 

съответните сертификати / декларации за качество и произход или друг документ доказващ 

аналогична информация. 

 

 Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника в пълна степен 

отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на 

Техническата спецификация.  

 В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно взе следното 

Решение:  Допуска Участник OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД до оценка на офертата, 

съгласно приетата методика за оценка на офертите. 

 

 

mailto:lazarov@nitrofert.bg
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 2. OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД 

  Участникът е попълнил представеният от Възложителя Образец на Техническо 

предложение. В него Участникът е направил следните предложения: 

 Ще изпълни доставка на торовете, предмет на възлагане и е запознат, че 

предвид присъщата дейност на Възложителя и при възникване на необходимост и/или при 

спиране от производство на даден артикул – предмет на доставка, след писмено 

уведомяване от страна на Възложителя, могат да се заявяват и други видове стоки, 

непосочени в Техническата спецификация и в настоящето Техническо предложението за 

изпълнение на поръчката. 

 Срокът за изпълнение на договора за доставка започват да текат от датата на 

сключването му и следва да приключат до 20.03.2023 г. 

 Доставка ще бъде изпълнена в следния срок от получаване на писмената 

заявка от Възложителя: 3 /три/ работни дни.Заявката се подава писмено (на мястото на 

доставка – срещу подпис от представител на Изпълнителя) или чрез изпращането й на 

следната електронна поща: ageorgieva@eurofert.bg . 

 Разполага и ще осигури необходимия експертен капацитет за изпълнение на 

доставките качествено и в срок. 

  Ще обезпечи организацията, подготовката и осъществяването на доставките 

на торове през 2023 г. 

 При извършване на доставките, стоките ще бъдат придружени със 

съответните сертификати / декларации за качество и произход или друг документ доказващ 

аналогична информация. 

 

 Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника в пълна степен 

отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на офертата и съответства на 

Техническата спецификация.  

          В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно взе следното 

Решение:  Допуска Участник OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД до оценка на офертата, 

съгласно приетата методика за оценка на офертите. 

 

 III. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СЕКЦИЯ  

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 Преди да пристъпи към оценка на офертите, комисията следва да  провери дали 

ценовото предложение на допуснатия до този етап Участник са изготвени в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата.  

1. OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД 

 Участникът е попълнил представеният от Възложителя Образец на Ценово 

предложение. В него Участникът е направил следните предложения: 

 Обща цена за изпълнение на доставката  44 350,00 /четиридесет и четири 

хиляди, триста и петдесет/ лева без ДДС или 53 220,00 /петдесет и три хиляди, двеста и 

двадесет/  лева с ДДС , формирана, както следва: 

 

mailto:ageorgieva@eurofert.bg
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№ 

по 

ред 

Вид торове 
Мерна 

единица 
К-во 

Ед. цена 

в лв. без 

ДДС 

Ед. цена 

в лв. с 

ДДС 

Обща цена в 

лв. без ДДС 

Обща цена в 

лв. с ДДС 

1 

Азотен тор  /Амониев 

сулфат/ 

Активно вещество: 

+20% N + 24%S 

кг 20 000 0,93 лв. 1,12 лв. 18 600,00 лв. 22 320,00 лв. 

2 

Комплексен 

минерален тор, 

съдържаy основни 

макроелементи – азот 

и фосфор, обогатен с 

второстепенните 

елементи сяра и 

калций /NP 

10/20+2%Ca + 11% S/ 

Активно вещество: 

10%N+ 20% P2O5+ 

+2%Ca + 11% S 

кг 25 000 1,03 лв. 1,24 лв. 25 750,00 лв. 30 900,00 лв. 

Общо: 44 350,00 лв. 53 220,00 лв. 

 

 Предлага процент търговска отстъпка от актуални към момента на доставка 

цени на стоките, който е:  1 /един/ % в случай, че се заявяват и други видове стоки, не 

посочени в Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката.  

  

 Представеното от Участника Ценово предложение не надвишава прогнозната 

стойност на обществената поръчка.  

 След проверка за аритметични грешки се установи, че не са допуснати такива. 

 Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП не бе направена, тъй 

като до този етап са допуснати само дмава Участника и хипотезата не е приложима. 

 С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на 

Участника е съобразено с изискванията на Възложителя и следва да се приеме за валидно. 

 В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно взе 

следното  

 Решение:  Допуска Участник OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД до оценка на 

офертата, съгласно приетата методика за оценка на офертите. 

 

 2. OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД 

Участникът е попълнил представеният от Възложителя Образец на Ценово 

предложение. В него Участникът е направил следните предложения: 

 Обща цена за изпълнение на доставката  44250,00 /четиридесет и четири 

хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС или 53100,00 /петдесет и три хиляди и сто/ лева с 

ДДС, формирана, както следва: 
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№ 

по 

ред 

Вид торове 
Мерна 

единица 
К-во 

Ед. цена 

в лв. без 

ДДС 

Ед. цена 

в лв. с 

ДДС 

Обща цена в 

лв. без ДДС 

Обща цена в 

лв. с ДДС 

1 

Азотен тор  /Амониев 

сулфат/ 

Активно вещество: 

+20% N + 24%S 

кг 20 000 0,90 лв. 1,08 лв. 18 000,00 лв. 21 600,00 лв. 

2 

Комплексен 

минерален тор, 

съдържаy основни 

макроелементи – азот 

и фосфор, обогатен с 

второстепенните 

елементи сяра и 

калций /NP 

10/20+2%Ca + 11% S/ 

Активно вещество: 

10%N+ 20% P2O5+ 

+2%Ca + 11% S 

кг 25 000 1,05 лв. 1,26 лв. 26 250,00 лв. 31 500,00 лв. 

Общо: 44 250,00 лв. 53 100,00 лв. 

 

 В реда за предлаган процент търговска отстъпка от актуални към момента на 

доставка цени на стоките, в случай, че се заявяват и други видове стоки, не посочени в 

Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката, Участникът 

сложил „тире“. Комисията приема, че Участникът не предлага процент търговска отстъпка 

от актуални към момента на доставка цени на стоките, в случай, че се заявяват и други 

видове стоки, не посочени в Техническата спецификация.  

 

 Представеното от Участника Ценово предложение не надвишава прогнозната 

стойност на обществената поръчка.  

 След проверка за аритметични грешки се установи, че не са допуснати такива. 

 Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП не бе направена, тъй 

като до този етап са допуснати само дмава Участника и хипотезата не е приложима. 

 С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на 

Участника е съобразено с изискванията на Възложителя и следва да се приеме за валидно. 

 В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно взе 

следното  

 Решение:  Допуска Участник OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД до оценка на 

офертата, съгласно приетата методика за оценка на офертите. 

 

 IV. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за 
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възлагане - „найниска цена”, като под „най- ниска цена“ се разбира най- ниската 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС. 

 

1. OF1195676 НИТРОФЕРТ ЕООД 

 Предложената обща цена за изпълнение на доставката  от Участникът е 44 350,00 

/четиридесет и четири хиляди, триста и петдесет/ лева без ДДС. 

 

 2. OF1201025 ЕВРО ФЕРТ АД 

Предложената обща цена за изпълнение на доставката  от Участникът е 44 250,00 

/четиридесет и четири хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС. 

 

 Комисията класира офертата на допуснатия до този етап Участник по следния 

начин: 

 1-во място - Участник ЕВРО ФЕРТ АД, с оферта OF1201025 от 06 мар 2023 (пон), 

15:14:37, с предложена обща цена за изпълнение на доставката  в размер на 44 250,00 

/четиридесет и четири хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС 

 

 2- ро място: Участник НИТРОФЕРТ ЕООД, с оферта OF1195676 от 06 мар 2023 

(пон), 8:01:50, с предложена обща цена за изпълнение на доставката  в размер на 44 350,00 

/четиридесет и четири хиляди, триста и петдесет/ лева без ДДС. 

 

 V. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ 

 

Участник: ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ ЕООД с подадена оферта OF1149485 на 06 

мар 2023 (пон), 10:39:13 се отстранява от процедурата, със следните мотиви: 

 

Правно основание: чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 5 от ЗОП 

Фактическо основание: Участникът не е декриптирал подадената от него оферта в 

срок.  

 

Предвид направеното класиране, комисията предлага на Възложителя за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на торове за нуждите на 

Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година, публикувана под уникален 

номер 01127-2023-0001 в Регистъра на обществените поръчки в Регистъра на 

обществените поръчки и № F337406 от 23 февруари 2023 (четвъртък) 18:43 на Директора на 

Институт по фуражните култури – Плевен, да бъде избран класирания на първо място 

Участник ЕВРО ФЕРТ АД, ЕИК 126180065, с оферта OF1201025 от 06 мар 2023 (пон), 

15:14:37, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Бузлуджа № 37, 

Административна сграда, представлявано от Петър Кръстев- Прокурист и Йордан Стойков- 

Изпълнителен директор, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него. 

  

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите на 08.03.2023 г. 
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Настоящият протокол, съставен на 08.03.2023 г., отразяващ работата на комисията, 

заедно с цялата документация се предават на Възложителя за утвърждаване. 

  

След утвърждаване от Възложителя, протоколът в един и същи ден да се изпрати на 

Участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата. 

 

 Настоящият протокол е съставен на основание чл. 192, ал. 4, изр. първо от ЗОП и 

подписан от председателя на комисията и от нейните членове на 08.03.2023 г., както 

следва: 

 

 Комисия в състав: 

 Председател: Даниела Русинова  

  

 

Членове:  

1. Милен Умарски  

 

 

 

2. Поля Кузова 

 

  

 

Настоящият протокол, съставен на 08.03.2023г., е приет и утвърден от Възложителя. 

     

      

 

 

 

        УТВЪРДИЛ:…….…………                                  Дата:  08.03.2023г.    Час: 1100 ч. 

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ПРОФ. Д-Р ИВЕЛИНА НИКОЛОВА 

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕН 

 

 

 


