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П  Р  Е  П  И  С  

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ............./П/..................... 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 17.11.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 10.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 381/10.11.2020 г. на инж. Веселин 

Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с обект – услуги и с предмет: „МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТ „ПРЕМАХВАНЕ НА 

ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДОВЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ 

ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 В СЕВЕРОИЗТОЧНА 

БЪЛГАРИЯ“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB “ , открита с решение 

№ F6 6 95 4 /1 5 . 10 .2 02 0  г. на инж. Веселин Нинов, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен, със задача: да разгледа, оцени 

и класира подадените оферти за определяне на изпълнител за горепосочената обществена поръчка, 

се събра на свое първо редовно заседание в 14:00 часа, в заседателната зала на 

административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. 

Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно провеждане на горепосочената процедура. 

Процедурата е открита с решение №  F6 6 95 4 /1 5 . 10 .2 02 0 г., обявление за което е 

публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Уникалният номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в ЦАИС е: 02711-2020-0134. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 

1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за датата и 

часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС е подадена една оферта за участие в 

процедурата от следния кандидат: 

 

„ПИ ДИ ЕМ 

СЪРВИСЕС“ ЕООД, 

гр. София 

17:03:07ч./ 

06.11.2020г. 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на кандидата „ПИ ДИ ЕМ 

СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, установи актуалното му правно състояние и представляващото го 

лице. 

След като се узна кандидата, подал оферта, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които 

https://app.eop.bg/today/67566
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се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилата оферта: 

Кандидат № 1 - „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София – оферта с час на подаване 

17:03:07ч. на 06.11.2020г. 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

не подписан от представляващия дружеството; 

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец    

подписано от представляващия дружеството; 

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец– подписана от 

представляващия дружеството. 

Заключението на комисията е, че в така представените документи в офертата на участника 

„ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, се установяват следните непълноти: Предоставения 

образец на ЕЕДОП Не е надлежно подписан с електронен подпис на представляващото 

дружеството лице. Предвид така констатираното, несъответствие комисията на основание чл.54, 

ал.8 от ППЗОП взе следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Указва на участник „ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД, гр. София, че в рамките на пет 

работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол следва да представи надлежно 

подписан образец на ЕЕДОП 

В случай, че участникът не представи документа в указния срок, същият ще бъде отстранен 

от последващо участие в процедурата за позицията 

С това на 10.11.2020г. в 15:00 часа, се приключи заседанието като цяло. 

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 16.11.2020 г. на Възложителя за 

утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/П/…………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове: 

   1. ………/П/………………… 

 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

   2. …………/П/…………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 
 

     
 


