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Р Е Ш Е Н И Е 
№220 

с. Чакаларово, 19.08.2020 год. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона 

за обществените поръчки и отразените резултати и мотиви в Протоколи № 1/20.07.2020 г., 

№2/06.08.2020 г., №3/13.08.2020г. и Доклад от 13.08.2020 г. от дейността на комисия, 

назначена със Заповед №202/20.07.2020 г. изменена със заповед №213/13.08.2020г. на 

инж. Митко Манев – Директор на ТП „ДГС Кирково” за провеждане на открита процедура 

с предмет: „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за 

селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване 

на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца 

по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС „Кирково“, открита с Решение №  

171/09.06.2020 г., обявлението за която е вписано в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 02718-

2020-0112, като обявление е публикувано и в Официалния вестник на Европейския съюз с 

№2020/S 113-273736 

 

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО 
на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА по реда 

на Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с предмет: „Доставка чрез 

закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за 

превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, 

строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за 

нуждите на ТП ДГС „Кирково“, както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, 

автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне 

на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 

Първо място - „СТИЛ-96” ООД с предложена цена от участникът в размер на 

1514.75 лева (хиляда петстотин и четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без 

ДДС, като цената е образувана от сбора на предложените единични цени за единичните 

бройки артикули и видове дейности. 

Второ място – "ПРИМЕКС" ЕООД с предложена цена от участникът в размер на 

2008,18 лева (две хиляди и осем лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, като цената е 

образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и 

видове дейности. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на гуми за селскостопански 

машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, 

строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми 

изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 
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Първо място - "ПРИМЕКС" ЕООД с предложена цена от участникът в размер на 

779,50 лева (седемстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, като 

цената е образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки 

артикули и видове дейности. 

Второ място – „СТИЛ-96” ООД с предложена цена от участникът в размер на 

1096,33 лева (хиляда деветдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, като 

цената е образувана от сбора на предложените единични цени за единичните бройки 

артикули и видове дейности. 

Мотиви: 

Предложението на класираните участници са пълни и съдържат всички изискуеми 

от възложителя документи, в това число изискуемите документи съгласно обявлението за 

обществената поръчка и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка, и същите са редовни. Офертата на класираните участници отговарят 

на всички минимални административни, финансови и технически изисквания за 

допустимост, закрепени в обявлението за обществената поръчка и документацията за 

участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Класираниите участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчно 

изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 

дееспособност, наличен технически, кадрови и финансов ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от възложителя 

условия, доказали са се като утвърдени контрагенти в сферата на поръчките, свързани с 

предмета на поръчката и съпътстващите я дейности.  

Класираните участници са представили оферти, които са в пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, които обстоятелства 

са подробно описани и мотивирани в протоколите и доклада на комисията, назначена със 

Заповед №202/20.07.2020 г. изменена със заповед №213/13.08.2020г. на инж. Митко Манев 

– Директор на ТП „ДГС Кирково”. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 

откриване на процедурата, считам, че са налице предвидените в закона и документацията 

за обществената поръчка предпоставки за класиране на участниците. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 
за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА по реда на 

Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с предмет: „Доставка чрез 

закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за 

превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, 

строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за 

нуждите на ТП ДГС „Кирково“, класираните на първо място участници, както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, 

автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми изправяне 

на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 

„СТИЛ-96” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с, 

ЕИК 108009269 със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община 

Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА №1, представлявано и управлявано от 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на управител, като договорът за изпълнение 

да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класираният на първо 

място участник с предложението му: 

Предложена цена от участникът в размер на 1514.75 лева (хиляда петстотин и 

четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, като цената е образувана от 

сбора на предложените единични цени за единичните бройки артикули и видове дейности. 



 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на гуми за селскостопански 

машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкупно - насипни работи, 

строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми 

изправяне на джанти и др.) за нуждите на ТП „ДГС Кирково“  за срок от 24 месеца“: 

"ПРИМЕКС" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с, ЕИК 127033207 със седалище и адрес на управление: област Шумен, 

община Каспичан, гр. Каспичан, пк 9930, ул. Ропотамо № 7, представлявано и 

управлявано от Георги Крумов Пешев в качеството му на управител, като договорът за 

изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класираният 

на първо място участник с предложението му: 

Предложена цена от участникът в размер на 779,50 лева (седемстотин седемдесет и 

девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, като цената е образувана от сбора на 

предложените единични цени за единичните бройки артикули и видове дейности. 

На основание чл. 43 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде връчен на 

участниците в 3 - дневен срок от издаването, да се връчи лично срещу подпис или да се 

изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и да се 

публикува в профила на купувача. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4670 

 Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаване на решението 

пред Комисия за защита на конкуренцията – град София, бул. „Витоша” №18, съгласно 

чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............./п*/.................... 

инж. Митко Манев 

ДИРЕКТОР ТП „ДГС КИРКОВО” 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 
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