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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел.: 03041/2230; факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp-smolian.com; http://dlsizvora.ucdp-smolian.com 
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ, 
В.и.д.Директор на ТП“ДЛС-Извора“: /*П/ 

                 инж. Здравко КАРАДЖОВ 
 

Дата:   26 ЮНИ 2020г. 
 
 

Д О К Л А Д 
 

от дейността на комисията, назначена със Заповед №212/23.06.2020г.на Директора на 
ТП“ДЛС-Извора“, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка чрез закупуване на нови резервни части и консумативи за моторни 
превозни средства(в т.ч. автомобили и самосвал), за срок от 24 месеца за нуждите на 

ТП“ДЛС-Извора““, открита с Решение №79/21.05.2020г. на Директора на ТП“ДЛС-Извора“ 

 
 

 УВАЖАЕМИА ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

Назначената от Вас комисия започна своята работа на 23.06.2020г. от 10:30ч. в 
административната сграда на ТП“ДЛС–Извора”, като съгласно Ваша Заповед №212 от 
23.06.2020г. тя е в състав, както следва: 

Председател: инж.Соня Евтимова – гл.инженер на ТП“ДЛС-Извора“ 
Членове: 1.   Десислава Кокутева - юрисконсулт в ТП“ДГС-Триград“ 

2. Павлина Сириджанова -  счетоводител в ТП“ ДЛС-Извора “ 
3. инж.Веселин Юруков – лесничей в ТП“ ДЛС-Извора “ 
4. Ивайло Младенов – началник машинотракторен парк в ТП“ ДЛС-Извора“. 

Работата на назначената комисия протече в следната последователност: 

I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

1. На председателя на комисията бяха предоставени регистрираните за участие оферти, 
ведно с извлечение от регистъра на приетите оферти. 

Видно от представеното извлечение от регистъра на приетите оферти, за участие в 
откритата обществена поръчка, в определения от Възложителя срок - до 16:30 часа на 
22.06.2020г., във фронт офиса на ТП“ДЛС-Извора“ са постъпили 2 (две) оферти, а именно: 

1.1.  Оферта с вх.№1/19.06.2020г., постъпила в 09:50 часа от „МАРКОМ“ ЕООД; 
1.2. Оферта с вх.№2/22.06.2020г., постъпила в 15:55 часа от „НИК СТИЛ“ ООД. 

2. Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на представеното 
извлечение от регистъра на приетите оферти в процедурата, след което подписаха 
декларация в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

3. На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП заседанието на комисията бе публично, но не 
присъстваха представители на участниците, както и представители на  средствата за масово 
осведомяване.  

4. Комисията отвари по реда на тяхното постъпване, при което констатира следното: 
4.1. Участникът „МАРКОМ“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна и 

с ненарушена цялост опаковка, съдържаща следните документи: 
 Списък на документите и информацията – Приложение №1; 
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 Заявление за участие и представяне на участника – Приложение №2; 
 ЕЕДОП, представен на електронен носите (CD) – Приложение №3; 
 Техническо предложение – Приложение №4; 
 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение №5; 
 Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП; 
 Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
В изпълнение на разпоредбите на ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участника. 

4.2. Участникът „НИК СТИЛ“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна и 
с ненарушена цялост опаковка, съдържаща следните документи: 

 Списък на документите и информацията – Приложение №1; 
 Заявление за участие и представяне на участника – Приложение №2; 
 ЕЕДОП, представен на електронен носите (CD) – Приложение №3; 
 Техническо предложение – Приложение №4; 
 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение №5; 
 Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
В изпълнение на разпоредбите на ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участника. 

На основание чл.104, ал.2 от ЗОП и предвид поставените от Вас условия в 
документацията и обявлението за оповестяване на процедурата, комисията пристъпи към 
отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците. 

II. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ 

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците и 
оповести ценовите им предложения, както следва: 

1. Участникът „МАРКОМ“ ЕООД предлага търговска отстъпка в размер на 55% 
(петдесет и пет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

Участникът е представил и Декларация (Приложение №7), че притежава електронен 
информационен източник за каталожна информация с потребителско име и парола. 

2. Участникът „НИК СТИЛ“ ООД предлага търговска отстъпка в размер на 40% 
(четиридесет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

Участникът е представил и Декларация (Приложение №7), че притежава електронен 
информационен източник за каталожна информация с потребителско име и парола. 

След извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа представените 
от участниците технически предложения. 

III.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА  

При разглеждане на техническите предложения, комисията установи следното: 
1. Участникът „МАРКОМ“ ЕООД е представил техническо предложение, което е 

изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е 
съобразил с изискванията, поставени от Възложителя. 

2. Участникът „НИК СТИЛ“ ООД е представил техническо предложение, което е 
изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е 
съобразил с изискванията, поставени от Възложителя. 

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията след като установи, че представените от участниците оферти са изготвени 
съгласно изискванията на Възложите и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, пристъпи към 
класиране в съответствие с поставените от Възложителя условия, а именно: 
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 НА ПЪРВО МЯСТО: Участникът „МАРКОМ“ ЕООД с предложена търговска отстъпка 

в размер на 55% (петдесет и пет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

 НА ВТОРО МЯСТО: Участникът „НИК СТИЛ“ ООД с предложена търговска отстъпка в 

размер на 40% (четиридесет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

 
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

1. Участник „МАРКОМ“ ЕООД 
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, 

съгласно т.3:„Съдържание на офертата“, Раздел IV:„Изисквания и указания за изготвяне и 
представяне на офертите“ от документацията за участие в процедурата и отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в 
настоящата обществена поръчка. 

2. Участник „НИК СТИЛ“ ООД 
Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, 

съгласно т.3:„Съдържание на офертата“, Раздел IV:„Изисквания и указания за изготвяне и 
представяне на офертите“ от документацията за участие в процедурата и отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в 
настоящата обществена поръчка. 
 

С оглед на гореизложеното, назначената от Вас комисия Ви предлага следното: 
Да издадете решение, с което да определите за изпълнител на обществена поръчка 

с предмет:„Доставка чрез закупуване на нови резервни части и консумативи за 
моторни превозни средства(в т.ч. автомобили и самосвал), за срок от 24 месеца за 
нуждите на ТП“ДЛС-Извора““,  класирания на първо място участник: „МАРКОМ“ ЕООД, 
ЕИК 115871103, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Младежка“ №31, 
бл.31, вход Б, етаж 2. 

Настоящият доклад, се изготви и предостави на Възложителя на 26.06.2020г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Протокол №1 от 23.06.2020г.; 

2. Офертите на участниците. 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .…… /*П/…… 

       инж. Соня ЕВТИМОВА  

 
 
ЧЛЕНОВЕ:       .………… /*П/………….                .………… /*П/…………. 

Десислава КОКУТЕВА               инж.Веселин ЮРУКОВ 

.………… /*П/………….                              .………… /*П/…………. 
Павлина СИРИДЖАНОВА                                 Ивайло МЛАДЕНОВ  

  

 
 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


