
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА”  
гр. Клисура, ул. „20-ти април” №26;  

 e-mail – dgsklisura@ucdp-smolian.com  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№729/31.07.2020г. 

 

на основание чл.22, ал.1, т.6 и ал. 5 и чл.108, т.1, във връзка с чл.109 от Закона за 

обществените поръчки и Протокол №1/21.07.2020г. и Протокол №2/31.07.2020г., 

представени с Доклад Вх. № 3299/31.07.2020г. на Комисия, назначена със Заповед 

№690/21.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане 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”, открита с Решение № 542 от 12.06.2020г. 

 

 

Комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците 

е представила Доклад Вх. №3299/31.07.2020г. за работата си, както и е съставила 2 броя 

Протоколи: Протокол №1/21.07.2020г. и Протокол №2/31.07.2020г., отразяващи работата й, 

които са представени заедно с цялата документация на 31.07.2020г. 

За участие в процедурата в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” са подадени четири  

оферти, както следва:  

1. Оферта с Вх. №3016/14.07.2020г., 13:25ч., депозирана от „ПРИМЕКС” ЕООД; 

2. Оферта с Вх. №3044/15.07.2020г., 14:57ч., депозирана от „МиК МОНТ АВТО” 

ЕООД; 

3. Оферта с Вх. №3119/20.07.2020г., 14:24ч., депозирана от „ТАЙРОН ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ” ООД; 

4. Оферта с Вх. №3120/20.07.2020г., 14:26ч., депозирана от „ТАЙРОН ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ” ООД; 

 

Комисията в закрито заседание провери наличието и редовността на представените 

документи. 

 

Разглеждане на техническото предложение на „ПРИМЕКС” ЕООД. 
Участникът е представил попълнено Приложение №3b от съответстващата на обществената 

поръчка документация и е описал начина на изпълнение на доставката. Представени са всички 

изискани от възложителя документи по чл.39, ал.3 от ППЗОП.  

Комисията установи, че офертата на участника - „ПРИМЕКС” ЕООД отговаря на 

изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на Плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

Разглеждане на техническото предложение на „МиК МОНТ АВТО” ЕООД. 
Участникът е представил попълнено Приложение №3а от съответстващата на обществената 

поръчка документация и е описал начина на изпълнение на доставката. Представени са всички 

изискани от възложителя документи по чл.39, ал.3 от ППЗОП.  
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Комисията установи, че офертата на участника - „МиК МОНТ АВТО” ЕООД отговаря на 

изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на Плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

Разглеждане на техническото предложение на „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД. 
Участникът е представил попълнено Приложение №3а и Приложение №3b  от 

съответстващата на обществената поръчка документация и е описал начина на изпълнение на 

доставката. Представени са всички изискани от възложителя документи по чл.39, ал.3 от 

ППЗОП.  

Комисията установи, че офертата на участника - „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД 

отговаря на изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

Комисията е предложила класиране на офертите: 

 

КЛАСИРАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

І-во място -„Тайрон Импорт Експорт” ООД, с предложена обща цена, представляваща 

сбор от единичните цени на разервните авточасти, включени в списъка за изпълнение на 

доставката от 62 235,80 лв. (шестдесет и две хиляди двеста тридесет и пет лева и осемдесет 

стотинки), без включен ДДС.  

 

     ІІ-ро място - „М и К МОНТ АВТО” ЕООД, с предложена обща цена, представляваща сбор 

от единичните цени на разервните авточасти, включени в списъка за изпълнение на доставката 

от 66 919,70 лв. (шестдесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет 

стотинки), без включен ДДС. 

 

КЛАСИРАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

 

      І-ро място - „Тайрон импорт експорт” ООД, с предложена обща цена, формирана от 

сбора на единичните цени, предложени за всички автогуми, с включен доставка, демонтаж и 

монтаж от 806, 40лева (осемстотин и шест лева и четиридесет стотинки), без включен 

ДДС. 

 

ІІ-ро място -„ПРИМЕКС” ЕООД, с предложена обща цена, формирана от сбора на единичните 

цени, предложени за всички автогуми, с включен доставка, демонтаж и монтаж от 879,22 лева 

(осемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки), без включен ДДС. 
 

Предвид изложеното и на основание чл.22, ал.1, т.6 и ал. 5 и чл.108, т.1, във връзка с 

чл.109 и Протокол №1/21.07.2020г. и Протокол №3/31.07.2020г., представени с Доклад Вх. 

№3299/31.07.2020г., отразяващи резултатите работата на комисията, и въз основа на цялата 

документация, събрана в хода на процедура 

 

                                                          РЕШИХ: 

 

   І. Обявявам класирането в 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”, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 



        II. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 участника, 

класиран на първо място -–„ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, вписан в търговския 

регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115 762 107, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 

4330, ж.к. „Гоце Делчев” № 24, с управител Даниела Петрова Димова. 

 

Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 участника, класиран на 

първо място -–„ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, вписан в търговския регистър по 

реда на ЗТР с ЕИК 115 762 107, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. 

„Гоце Делчев” № 24, с управител Даниела Петрова Димова. 

 

          ІІІ. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение следва да се изпрати на 

участника в тридневен срок от издаването му, както и да се публикува на интернет страницата на 

Профила на купувача, в деня на изпращането му. 

ІV. Връзката към електронната преписка, където са публикувани протоколите и 

окончателния доклад на комисията е:  

 

      http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4698 

 

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 – 

дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията. 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване - Комисия за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, Република България. 

 

                           

 

                                                               

                                                           и.д. Директор ДГС:.................../п/..................... 

                                                                                       /инж. Атанас Стойнев/ 
 

 

  /п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)  
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