
 

 

П Р О Т О К О Л   №3 

 

Днес, 13.08.2020 г. в административната сградата на ТП „ДГС Кирково”, с адрес: 

с. Чакаларово, ул. Девети септември №56, общ. Кирково се проведе заседание на 

комисията, за провеждане на обществена поръчка 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.  на Директора 

на ТП „ДГС Кирково” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

Комисията, назначена със Заповед №202/20.07.2020  г., изменена със Заповед № 

213/13.08.2020г. на Директора на ТП „ДГС Кирково” със задача да извърши подбор на 

кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС Кирково” за 

участие в цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, започна 

работа в 10:00 часа в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС „Кирково ” ; 

Членове:  

1. Бинка Николова– гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково ”; 

2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Кирково”; 

 

Съгласно Заповед №213/13.08.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” в 

състава на комисията взима участие инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС 

„Кирково ”, като попълни и подписа декларация в съответствие с изискването на чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

Присъстваха  всички членове на комисията. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и  

представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите 

предложения на допуснатите участници по реда както следва: 

 

1. "СТИЛ-96" ООД за обособена позиция№1 и обособена позиция№2; 

2. "ПРИМЕКС" ЕООД за обособена позиция№1 и обособена позиция№2; 

 

1. Плик предлагани ценови параметри на участникът „СТИЛ-96” ООД за 

обособена позиция№1: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

„СТИЛ-96” ООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 1514.75 лева (хиляда 

петстотин и четиринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, образувана при 

единични цени на артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от 

Приложение №5а. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 



 

2. Плик предлагани ценови параметри на участникът „СТИЛ-96” ООД за 

обособена позиция №2: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

„СТИЛ-96” ООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 1096,33 лева (хиляда 

деветдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, образувана при единични 

цени на артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5б. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

3. Плик предлагани ценови параметри на участникът "ПРИМЕКС" ЕООД 

за обособена позиция №1: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от 

членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 2008,18 лева (две хиляди и 

осем лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5а. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

4.Плик предлагани ценови параметри на участникът "ПРИМЕКС" ЕООД за 

обособена позиция №2: 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД, като председателят показа на присъстващите запазването на 

целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от 

членовете на комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника 

"ПРИМЕКС" ЕООД цени, а именно: 

Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 779,50 лева (седемстотин 

седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на 

артикулите по единични бройки, описани в таблицата, част от Приложение № 5б. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

 

На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска 

предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ:  

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“: 

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. 

Настоящия протокол се състави на 13.08.2020 година и се подписа от всички 

членове на комисията.  

На основание чл. 60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на 

възложителя за вземане на решение по чл.108 от ЗОП. 

 

 

Председател: /п*/ 

/инж. Светозар Татаров / 

 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/ 

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

 

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


