
  

П Р О Т О К О Л   № 2 

 
Днес, 06.08.2020г. в административната сграда 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”. 

Комисията, назначена със Заповед №202/20.07.2020 г. 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, се събра да разгледа допълнително представените 

документи от участниците, като започна работа в 09:00 часа в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цвятко Чакъров – зам. директор на ТП ДГС „Кирково” ; 

Членове:  

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

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

 

Във връзка с протокол №1 от 20.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед 

№202/20.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кирково” със задача да извърши подбор на 

кандидатите, да разгледа, оцени и класира получените офертите за участие в цитираната 

процедура за възлагане на обществената поръчка. От Възложителя се изпратиха 

следните писма: с изх. № 869/23.07.2020г. до дружеството „СТИЛ-96” ООД и писмо с 

изх. № 870/23.07.2020г., до дружеството "ПРИМЕКС" ЕООД.  

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е указала на участникът 

"ПРИМЕКС" ЕООД в срок от 5 работни дни от получаване на протокола да представи 

нов ЕЕДОП, който да съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП за 

третото лице, като същият следва да бъде подписан с електронен подпис, като 

представените документи, следва да са входирани в деловодството на ТП „ДГС 

Кирково“, като се описва по коя процедура са представени допълнително документи.  

Видно от полученото известие за доставяне от дата 29.07.2020г. участникът е 

потвърдил поучаването на протокола на дата 24.07.2020г.  

На дата 29.07.2020г. в деловодството е постъпил плик с вх. № 1611/29.07.2020г. от 

участника "ПРИМЕКС" ЕООД. След изтичане на 5 дневния срок от получаване на 

протокола, комисията констатира, че участника е представил поисканият документ. 

Комисията счита, че участникът е спазил законопредвидения в ЗОП срок. След 

разглеждане на представеният ЕЕДОП, комисията установи, че е попълнен коректно и е 

подписан с електронен подпис от третото лице, като допуска участника до следващия 

етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че 

допуска офертите на участниците „СТИЛ-96” ООД  и "ПРИМЕКС" ЕООД до 

следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение 

на поръчката. 

Комисията в пълен състав продължи работата и разгледа техническото 

предложение на участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, 

установи следното: 



  

1.Техническоките предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция 

№1 (Приложение №3а) и обособена позиция №2 (Приложение №3б) на участникът 

„СТИЛ-96” ООД  е по приложения образец на документацията и в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

2.Техническите предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция 

№1 (Приложение №3а) и обособена позиция №2 (Приложение №3б) на участникът 

"ПРИМЕКС" ЕООД са по приложения образец на документацията и в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

След разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на  

участниците в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „СТИЛ-96” ООД  и 

"ПРИМЕКС" ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Комисията насрочва заседанието за отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” на 13.08.2020г. от 10:00 часа. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците 

не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез 

съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения. 

Заседанието на комисията приключи на 06.08.2020г., в 10.00ч. Настоящият 

протокол се състави и подписа от членовете на комисията. 

 

Председател: /п*/ 

/инж. Цвятко Чакъров / 

 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/ 

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

 

 

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


