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Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ представяме на вниманието Ви настоящия доклад, отразяващ работата на 

оценителната комисия в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на информация за 
цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерството на 

земеделието, храните и горите (МЗХГ)", както следва:

I. Оценителната комисия по цитираната обществена поръчка включва следните служители:

Председател: Таня Накова - Гайдажиева - държавен експерт в дирекция „Анализ и 
стратегическо планиране" /АСП/;

Членове:
Стефка Илиева - държавен експерт в дирекция АСП;
Катерина Павлова - младши експерт в дирекция АСП;
Иво Янчев - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" /ОП/;
Евгени Павлов - старши юрисконсулт в дирекция ОП.
Всички редовни членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки.

II. Съставът на комисията е определен с Ваша Заповед № РД 52-31/14.07.2017 г. Сроковете, 
задачите и съставът й не са изменяни.

III. Участник в процедурата е „Система за агропазарна информация" ЕООД
IV. Работният процес протече по следния начин:

1. Получената в дирекция ОП оферта за участие в процедурата от „Система за агропазарна 

информация" ЕООД, беше предадена на председателя на комисията в началото на първото 

публично заседание по процедурата, за което бе съставен протокол.

2. Офертата беше отворена на публично заседание, в присъствието на представители на 

участника. Офертата беше разгледана за съответствие с критериите за подбор на едно закрито 
заседание. Резултатите от работата до момента бяха обективирани в протокол № 1.

3. Комисията разгледа техническото предложение на участника.

4. Комисията насрочи второ публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение на участника, за което бе публикувано съобщение в Профила на купувача. На 

21.07.2017 г. в 10:00 ч., в Министерството на земеделието, храните и горите, зала „Киносалон", в 

изпълнение на Заповед № РД 52-31/14.07.2017 г. на възложителя се събра комисия за да отвори



плик "Предлагани ценови параметри". На определената дата, в присъствието на представители 

на участника, публично беше отворено и оповестено ценовото предложение на участника.
V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите са описани 

в протоколи № 1 и 2 от работата на оценителната комисия.
VI. Комисията направи следното класиране:

Първо място: I-во място: „Система за агропазарна информация" ЕООД - с предлагана обща 
цена за изпълнение на поръчката: 360 000 лв. без ДДС или 432 000 лв. с включен ДДС.

VII. Мотивите за допускане на участника на всеки от етапите от процедурата са посочени в 
съответните протоколи № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия.

VIII. Комисията прави предложение за сключване на договор с класирания на първо място 
участник, а именно: „Система за агропазарна информация" ЕООД.

Уваж аеми господин министър,

Във връзка с горепосоченото, молим да приемете протоколите от работата на комисията. 

Предлагаме на Вашето внимание проект на решение за класиране, както и цялата документация 

по обществената поръчка, в т. ч. протоколи № 1 и №2 от работата на оценителната комисия.

Таня Накова - Гайдажиева

Стефка Илиева..............С

Катерина Павлова .

Иво Янчев .......

Евгени Павлов


