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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 
 

 

УТВЪРДИЛ:……П……………… 

И.д. Директор ДГС инж. Атанас Стойнев 

Дата:31.07.2020г. 

                                                  

Д О К Л А Д 

от дейността на комисията, съставен на основание чл.60 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, отразяващ работата на комисията по открита процедура с 

правно основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП 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. 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА И ПРОМЕНИ НАСТЪПИЛИ В ХОДА НА РАБОТАТА  

 

Комисията за провеждане на откритата процедура с гореописания предмет е назначена със 

Заповед № 690/21.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС - Клисура”. Съставът на комисията е: 

 

1. Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС - Клисура” /правоспособен юрист/ - 

Председател на комисията; 

2.Христо Колев на длъжност „зам. директор” в ТП „ДГС - Клисура” - член на комисията 

3. Дора Цанкова на длъжност „гл. счетоводител” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията. 

4. Станимир Бучков на длъжност „гл. инженер” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията. 

5. Донка Атанасова на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията. 

 

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И УЧАСТНИЦИ В 

ПРОЦЕДУРАТА 

 

Преди започване на работата си всички членове на комисията подписаха изискуемата 

декларация по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП. За работата си комисията е съставила 2 броя протоколи 

– Протокол № 1 от 21.07.2020г. и Протокол № 2 от 31.07.2020г. На първото открито заседание 

от комисията бе установено, че в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” са постъпили 4 /четири/ 

оферти,  предадени с протокол, съставен на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП, 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; 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 
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Съгласно обявлението за обществената поръчка първото заседание на комисията, определена 

със Заповед № 690/21.07.2020г.  на Директора бе проведено на 21.07.2020г. от 10:00ч. В 

публичната част от заседанието на комисията, отразено в Протокол №1 от 21.07.2020г.  

комисията отвори опаковките. На откритото заседание на комисията не присъстваха 

представители на участниците. Установено бе, че офертите са представени в запечатана 

непрозрачна опаковка. Комисията оповести съдържанието на опаковките и провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Всички 

документи, представени в опаковките на участниците са описани в Протокол №1. Трима от 

членовете на комисията подписаха пликовете „Предлагани ценови параметри” и техническите 

предложения на участниците. Тъй като на заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците в процедурата, бе обективно невъзможно да бъде изпълнена 

разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, а именно присъстващ представител на участник да 

подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

  
Комисията в закрито заседание провери наличието и редовността на представените 

документи. Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като 

всички действия са описани в Протокол №1 от 21.07.2020г.  

 Комисията извърши проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията „търговски 

регистър” за актуалното състояние участниците: 

 

Участникът „ПРИМЕКС” ЕООД е вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 

127 033 207 , със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен 

9930, ул. „Ропотамо” № 7, с управител Георги Крумов Пешев. 

Участникът „М и К МОНТ АВТО” ЕООД е вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с 

ЕИК 111 589 451 , със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Баба Тонка” № 

31, ет. 1, ап. 2, с управител Красимир Димитров Кирилов.  

Участникът  „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД е 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. 

 

Комисията разгледа представените от участника „ПРИМЕКС” ЕООД документи за 

обособена позиция № 3. Комисията установи, че е представен в електронен вариант ЕЕДОП,  

подписан съответно от управителя- Георги Пешев. 

Участникът е заявил използването на капацитета на други субекти, които ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет, а именно 

поставените от Възложителя изисквания за наличие на сервизна база на територият на гр. 

Карлово и/или общ. Сопот. Предоставен е Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), представен в електронен вариант – 1 брой от „Димекс 2” ЕООД с ЕИК 202469240, в 

качеството на трето лице, подписан от управителя-Димо Желев; Представено е и уведомление за 

вписан търговски обект – Автосервиз на територията на община Карлово. 

 Участникът „ПРИМЕКС” ЕООД, е представил попълнено Приложение №3b за обособ. 

позиция № 3. Заявил е, че всички доставки, предмет на настоящата обществена поръчка в 

частта за обособена позиция № 3, ще бъдат извършвани в съответствие с изискванията на 

възложителя, описани в Техническата спецификация – Приложение №2, от съответстващата 

документация. Приемането на превозните средства ще се извършва в рамките на един работен 

ден без предварително записване. Посочил е, че ще използва капацитета на трети лица, а 

именно сервизна база находяща се в гр. Карлово. Заявил е, че ще извършва доставките и всички 
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действия по демонтаж, монтаж, лепене и баланс на гумите в срок не по-дълъг от 2 (два) 

работни дни от представяне на автомобила в сервизния пункт на изпълнителя. 

 

Комисията разгледа представените от участника „М и К МОНТ АВТО” ЕООД документи за 

обособена позиция №1. Комисията установи, че за е представен в електронен вариант ЕЕДОП,  

подписан съответно от управителя-Красимир Кирилов. 

Предвид установеното комисията ДОПУСКА участника „М и К МОНТ АВТО” ЕООД до 

разглеждане на техническите предложения за съответната обособена позиция. Участникът „М 

и К МОНТ АВТО” ЕООД, е представил попълнено Приложение №3а за обособена позиция 

№1. Заявил е, че всички доставки на авточасти и консумативи, предмет на настоящата 

обществена поръчка в частта за обособена позиция №1 ще бъдат извършвани в съответствие с 

изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация – Приложение №2 и 

Приложение №2-1 от съответстващата документация. Заявил е, че ще извършва доставката на 

заявените стоки на място в административната сграда на ТП „ДГС-Клисура” в срок не по-дълъг 

от 2 (два) работни дни от отправяне на заявката. Доставяните авточасти и консумативи ще 

бъдат нови и неупотребявани с доказан произход, придружени със съответните сертификати 

или декларации за произход и качество от производителя им. В случай, че ТП ДГС „Клисура “ 

придобие нови МПС-та участникът гарантира, че ще осигури доставката на части и за тях. 

 

Комисията разгледа представените от участника „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД 

документи за обособени позиции №1 и № 3. Комисията установи, че за всяка позиция е 

представен в електронен вариант по 1 ЕЕДОП,  подписани съответно от управителя-Даниела 

Димова. Както бе установено от проверката в търговския регистър и описаното по-горе 

дружеството е вписано с управител - Даниела Димова и съдружници –Даниела Димова и Иван 

Блянтов. Участникът „Тайрон Импорт Експорт” ООД, представя декларация – списък на 

всички задължени лица съгл. Чл.40, ал.3 от ППЗОП, от която е видно, че Иван Блянтов в 

качеството си на съдружник НЕ ВЛИЯЕ върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 

надзорните орган.  Декларацията е представена и за двете обособени позиции. Предвид 

установеното комисията ДОПУСКА участникът „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД до 

разглеждане на техническите предложения за съответната обособена позиция. Участникът 

„Тайрон Импорт Експорт” ООД, е представил попълнено Приложение №3а за обособена 

позиция №1. Заявил е, че всички доставки на авточасти и консумативи, предмет на настоящата 

обществена поръчка в частта за обособена позиция №1 ще бъдат извършвани в съответствие с 

изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация – Приложение №2 и 

Приложение №2-1 от съответстващата документация. Заявил е, че ще извършва доставката на 

заявените стоки на място в административната сграда на ТП „ДГС-Клисура” в срок не по-дълъг 

от 2 (два) работни дни от отправяне на заявката. Доставяните авточасти и консумативи ще 

бъдат нови и неупотребявани с доказан произход, придружени със съответните сертификати 

или декларации за произход и качество от производителя им. В случай, че ТП ДГС „Клисура“ 

придобие нови МПС-та участникът гарантира, че ще осигури доставката на части и за тях. 

Участникът „Тайрон Импорт Експорт” ООД, е представил попълнено Приложение №3b за 

обособ. позиция № 3. Заявил е, че всички доставки, предмет на настоящата обществена 

поръчка в частта за обособена позиция №3, ще бъдат извършвани в съответствие с 

изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация – Приложение №2, от 

съответстващата документация. Приемането на превозните средства ще се извършва в рамките 

на един работен ден без предварително записване. Посочил е, че разполага със сервизна база в 

гр. Сопот. Заявил е, че ще извършва доставките и всички действия по демонтаж, монтаж, 
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лепене и баланс на гумите в срок не по-дълъг от 2 (два) работни дни от представяне на 

автомобила в сервизния пункт на изпълнителя. 

 

Комисията реши отваряне на Пликове с надпис  „Предлагани ценови параметри” на 

допуснатите участници да се извърши на 31.07.2020г. от 10:00ч., за което ще бъде публикувано 

съобщение на профила на купувача. Комисията упълномощи председателя да извърши 

действията по изготвяне и публикуване на съобщението.  

 

ІV. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ „ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМАТРИ” 

 Комисията провери и установи, че на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП е публикувано 

съобщение на 24.07.2020г. в профила на купувача за отваряне на плик „Предлагани ценови 

параметри” - повече от 2 работни дни преди датата на отваряне на пликовете. 

 

Действия на комисията по отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 

отразени в Протокол №2/31.07.2020г. На откритото заседание на комисията не присъстваха 

представители на участниците.  

 

V. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Действията на комисията по оценка и класиране на офертите са описани в Протокол № 

2/31.07.2020г. Комисията прие, че представените ценови оферти съответстват с изискванията, 

поставени от възложителя. Комисията извърши оценка на ценовите предложения съобразно 

критерият за оценка поставен за възложителя.   

 

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 от66 

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. 
 

VІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК. За участие в процедурата 

са подадени пет оферти. Няма основание за отстраняване. 



 5 

 

VІІ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията прецени, че е налице съответствие на офертите на участниците „ПРИМЕКС” 

ЕООД, „М и К МОНТ АВТО” ЕООД и „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя. Комисията 

установи, че техническите предложения съдържат всички посочени от възложителя документи 

и отговарят на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. Комисията 

установи, че ценовите предложения на участниците съответстват на образци на възложителя и 

също отговарят на предварително обявените изисквания и условия, поради което са допуснати 

до оценяване и класиране. Всички мотиви са описани в съставените протоколи, отразяващи 

работата на комисията.  

 

VІІІ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за възлагане на обществената 

поръчка за обособена позиция №1 с класирания на първо място участник -„ТАЙРОН 

ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115762107, 

със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. „Гоце Делчев” №24, обл. Пловдив. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за възлагане на обществената 

поръчка за обособена позиция №3 с класирания на първо място участник -„ТАЙРОН 

ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115762107, 

със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. „Гоце Делчев” №24, обл. Пловдив. 

 

Настоящият доклад се подписа от всички членове, участвали в хода на работата по 

процедурата, включително при промяна на съставът й.  

Настоящият доклад заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, следва да 

бъде предадена на възложителя от председателя на комисиите за вземане на решение по чл.108 от 

ЗОП.  

 

Приложения: 

 Протокол №1/21.07.2020г. 

 Протокол №2/31.07.2020г. 

 Офертите на участниците в процедурата. 

 Документация. 

  

КОМИСИЯ: 

 

                                  Председател: 1...............П..................... / Румяна Рашева/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

2......................П............. / Христо Колев/           3...................П....................... / Дора Цанкова/ 

 

 

4...................П.........../СтанимирБучков  5........................П............../Донка Атанасова/                                                                                                                                                               

 

Заличени данни съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни(Регламент(ЕС)(2016/679)                                                                                                                                          
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