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Днес 13.03.2019г., долуподписаният в качеството си на Директор 

на "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА 

"СИДП" ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол на 

комисията. 

УТВЪРДИЛ: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

П Р О Т О К О Л 
№.1 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2019-3-2/26.02.2019г. на Директора на "ДЪРЖАВНО 

ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА "СИДП" ДП, натоварена да разгледа, оцени и 

класира офертите получени за участие в процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане 

на обществена поръчка за Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС, открита с 

Решение №ЗОП-2019-3-1/04.02.2019г.   

В публично заседание от 15,30 ч. на 26.02.2019, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. Димитър Димитров Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Генади Иванов-техник-механик  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, тя започна работата си с 

получаването на постъпилите оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и подписване на  

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от 

ЗОП от всеки от редовните членове на комисията. 

 

Комисията констатира, че съгласно представените от председателя на комисията 

оферти и протокола за приемането им, оферти са получени от следните лица: 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта (вх.№/дата/час) 

1 ПРИМЕКС ЕООД УС-02-597/20.02.2019г.-11,30ч. 

2 КАРИО ООД УС-02-598/21.02.2019г.-12,25ч. 

3 ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ 

ООД 

УС-02-599/21.02.2019г.-13,15ч. 

 

4 ДИАНА ООД УС-02-602/25.02.2019г.-11,25ч 

5 МИТ ЕООД УС-02-602/25.02.2019г. -11,30ч. 

6 МД ИНЖИНЕРИНГ ООД УС-02-602/25.02.2019г.-15,45ч. 

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за 

получаването им. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

I. Съгласно обявлението за обществената поръчка и на основание чл.181, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, Комисията 

започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, първо открито, и 

второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
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1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка на офертите за всяка позиция; 

 2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците за всяка позиция 

се подписват от трима членове на комисията, с което публичната част от заседанието 

приключва; 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията разглежда представените оферти за всяка позиция и извършва преценка 

за съответствие на техническото и ценовото предложение на участника с техническата 

спецификация и максималния финансов ресурс на възложителя. Комисията взема решение за 

допускане и/или отстраняване на участниците. Комисията оценява допуснатите участници и 

оферти съгласно избрания критерий за възлагане. Комисията прие на офертата с най-ниска 

цена да присъди оценка 1 /единица/, на следващата да присъди оценка 2 /двойка/ и т.н. 

2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на допуснатите участници в низходящ ред спрямо получените оценки; 

3. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може в 

срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 

4. Комисията разглежда документите по т. 2 и 3 до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 

класират. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

1. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 

участниците по съответните показатели за оценка на офертите за всяка позиция както следва: 

 

1. Първа бе отворена офертата на ПРИМЕКС ЕООД с ЕИК 127033207, седалище и 

адрес на управление гр. Каспичан 9930, УЛ. РОПОТАМО No 7, тел.: 054832600, факс: 

054832400 office@primex-bg.com, представлявано от ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ, с вх.№ на 

офертата УС-02-597/20.02.2019г.-11,30ч.  

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е  3281,00 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  5146,10 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

2. Втора бе отворена офертата на КАРИО ООД с ЕИК 200507646, седалище и адрес 

на управление гр. Сливен 8800, ул.БАНСКО ШОСЕ No 13А, тел и факс.044622324, email 
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i.ignatova@cario.bg, представлявано от КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, с вх.№ на офертата УС-

02-598/21.02.2019г.-12,25ч. 

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени  от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е  3159,96 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  4903,44 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

3.Трета бе отворена офертата на ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД с ЕИК 

115762107, седалище и адрес на управление гр. Сопот 4330, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ No 24, 

office@tyron-bg.com, t. 0888868848,факс +35931346141, представлявано от ДАНИЕЛА 

ПЕТРОВА ДИМОВА, с вх.№ на офертата УС-02-599/21.02.2019г.-13,15ч. 

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е  3264,40 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  5159,48 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

4. Четвърта бе отворена офертата на  ДИАНА ООД с ЕИК 811187662, седалище и 

адрес на управление гр.София, бул.Цариградско шосе 268, 02/8148160, факс 02/8148125, 

diana@diana-ltd.com, представлявано от ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА И МИТКО 

ТОДОРОВ ЯРЪМОВ, с вх.№ на офертата УС-02-602/25.02.2019г.-11,25ч  

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е  2594,88 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  5402,96 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 
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5. Пета бе отворена офертата на  МИТ ЕООД с ЕИК 831664270, седалище и адрес 

на управление гр. София 1404, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ, бл. 8, вх. Г, ет. 6, 

ап. 13, 029250412, факс 029250413,mit.sales@mbox.contact.bg, представлявано от ТОНЮ 

ИВАНОВ ИВАНОВ, с вх.№ на офертата УС-02-602/25.02.2019г. -11,30ч. 

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е  3012,00 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  4790,00 лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

6. Шеста бе отворена офертата на МД ИНЖИНЕРИНГ ООД с ЕИК 831023916, 

седалище и адрес на управление гр. София 1113, Цариградско шосе No 81, бл. 106, вх. Б, 

botev@radial.bg , представлявано от ОГНЯН ХРИСТОВ МИШЕВИ, с вх.№ на офертата УС-

02-602/25.02.2019г.-15,45ч. 

Комисията констатира, че са представени технически предложения за всички позиции. 

Представени са и изискуемите снимки на предлаганите гуми, от които е видна шарката на 

протектора им. Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и 

съдържащите се в нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други 

документи представени от участника. Комисията установи че офертата съдържа Ценови 

предложения за всички позиции.  

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

За Позиция №1 "Тойота", ценовото предложение за изпълнение на предмета на 

поръчката е 3220,00 лв. без ДДС. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, ценовото предложение за изпълнение 

на предмета на поръчката е  4898,68лв. без ДДС. 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

С извършването на гореописаните действия бе приключена публичната част от 

работата на комисията в открито заседание. 

 

II. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. 1. Комисията разглежда представените оферти за всяка позиция и 

извършва преценка за съответствие на техническото и ценовото предложение на участника с 

техническата спецификация и максималния финансов ресурс на възложителя. Комисията 

взема решение за допускане и/или отстраняване на участниците. Комисията оценява 

допуснатите участници и оферти съгласно избрания критерий за възлагане. Комисията прие 

на офертата с най-ниска цена да присъди оценка 1 /единица/, на следващата да присъди 

оценка 2 /двойка/ и т.н. 

 

Комисията разгледа ценовите и техническите предложения на участниците по 

позиции и извърши преценка за съответствието им с предварително обявените от 

възложителя условия, в резултат на която констатира следното: 
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1. Относно офертата на ПРИМЕКС ЕООД, Комисията констатира, че 

представените технически предложения за двете позиции отговарят на техническата 

спецификация на възложителя, а ценовото предложение не надвишава максималния 

финансов ресурс на възложителя. Комисията единодушно взе решение и допуска участника 

до следващите етапи от процедурата. 

 

2. Относно офертата на КАРИО ООД:  

За Позиция №1 "Тойота", Комисията констатира, че представеното техническо 

предложение за позицията отговаря на техническата спецификация на възложителя, а 

ценовото предложение не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

Комисията единодушно взе решение и допуска участника до следващите етапи от 

процедурата за Позиция №1 "Тойота". 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, Комисията констатира, че 

представеното техническо предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата 

спецификация на възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора 

на гумите с №2, с размер 175X80R16, и гумите с №5  с размер215х90х15С. 

Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава максималния 

финансов ресурс на възложителя, но поради несъответствието на техническото предложение 

на участника с техническата спецификация на възложителя, Комисията на основание чл.107, 

т.2, б.“а“ от ЗОП единодушно взе решение и отстранява участника от процедурата за 

Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, тъй като офертата на участника, в частта и 

„Техническо предложение за позиция №2“ , не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката, а именно на Техническата спецификация. 

 

3. Относно офертата на ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД: 

За Позиция №1 "Тойота", Комисията констатира, че представеното техническо 

предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация на 

възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с №1, с 

размер 205/80 R16, за off-road. Комисията констатира, че ценовото предложение не 

надвишава максималния финансов ресурс на възложителя, но поради несъответствието на 

техническото предложение на участника с техническата спецификация на възложителя, 

Комисията на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП единодушно взе решение и НЕ ДОПУСКА 

участника до следващите етапи от процедурата и предлага на възложителя същия да бъде 

отстранен от участие за Позиция №1 "Тойота", тъй като офертата на участника, в частта 

и „Техническо предложение за позиция №1“ , не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката, а именно на Техническата спецификация. 

 За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ Комисията констатира, че 

представеното техническо предложение за позицията отговаря на техническата 

спецификация на възложителя, а ценовото предложение не надвишава максималния 

финансов ресурс на възложителя. Комисията единодушно взе решение и допуска участника 

до следващите етапи от процедурата за Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ. 

 

4. Относно офертата на  ДИАНА ООД: 

За Позиция №1 "Тойота", Комисията констатира, че представеното техническо 

предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация на 

възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с №1, с 

размер 205/80 R16, за off-road, на гумите с №2 и размер 265/70 R17 и на гумите с №3 и 

размер 265/65/17. Комисията констатира, че ценовото предложение не надвишава 

максималния финансов ресурс на възложителя, но поради несъответствието на техническото 

предложение на участника с техническата спецификация на възложителя, Комисията на 

основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП единодушно взе решение и НЕ ДОПУСКА участника до 

следващите етапи от процедурата и предлага на възложителя същия да бъде отстранен от 

участие за Позиция №1 "Тойота", тъй като офертата на участника, в частта и 
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„Техническо предложение за позиция №1“ , не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката, а именно на Техническата спецификация. 

 За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ Комисията констатира, че 

представеното техническо предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата 

спецификация на възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора 

на гумите с №5, с размер 215/90/15С. Комисията констатира, че ценовото предложение не 

надвишава максималния финансов ресурс на възложителя, но поради несъответствието на 

техническото предложение на участника с техническата спецификация на възложителя, 

Комисията на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП единодушно взе решение и НЕ ДОПУСКА 

участника до следващите етапи от процедурата и предлага на възложителя същия да бъде 

отстранен от участие за Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, тъй като офертата на 

участника, в частта и „Техническо предложение за позиция №1“ , не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно на 

Техническата спецификация. 

 

5. Относно офертата на  МИТ ЕООД: 

За Позиция №1 "Тойота" Комисията констатира, че представеното техническо 

предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация на 

възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с №2 и 

размер 265/70 R17 и на гумите с №3 и размер 265/65/17. Комисията констатира, че 

ценовото предложение не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя, но 

поради несъответствието на техническото предложение на участника с техническата 

спецификация на възложителя, Комисията на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 

единодушно взе решение и НЕ ДОПУСКА участника до следващите етапи от процедурата и 

предлага на възложителя същия да бъде отстранен от участие за Позиция №1 "Тойота", 

тъй като офертата на участника, в частта и „Техническо предложение за позиция №1“ , 

не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а 

именно на Техническата спецификация. 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ Комисията констатира, че 

представеното техническо предложение за позицията отговаря на техническата 

спецификация на възложителя, а ценовото предложение не надвишава максималния 

финансов ресурс на възложителя. Комисията единодушно взе решение и допуска участника 

до следващите етапи от процедурата за Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ. 

 

6. Относно офертата на МД ИНЖИНЕРИНГ ООД 

За Позиция №1 "Тойота" Комисията констатира че представеното техническо 

предложение за позицията отговаря на техническата спецификация на възложителя, а 

ценовото предложение не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

Комисията единодушно взе решение и допуска участника до следващите етапи от 

процедурата за Позиция №1 "Тойота" 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ 

Комисията констатира, че представеното техническо предложение за позицията НЕ 

ОТГОВАРЯ на техническата спецификация на възложителя по отношение на 

изискването за шарката на протектора на гумите с №5, с размер 215/90/15С. Комисията 

констатира, че ценовото предложение не надвишава максималния финансов ресурс на 

възложителя, но поради несъответствието на техническото предложение на участника с 

техническата спецификация на възложителя, Комисията на основание чл.107, т.2, б.“а“ от 

ЗОП единодушно взе решение и НЕ ДОПУСКА участника до следващите етапи от 

процедурата и предлага на възложителя същия да бъде отстранен от участие за Позиция №2 

Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ, тъй като офертата на участника, в частта и „Техническо 

предложение за позиция №1“ , не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката, а именно на Техническата спецификация. 
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Комисията извърши проверка и за наличието на необичайно благоприятни 

оферти, в резултат на което бе констатирано, че няма оферта която да е с 20 на сто по 

благоприятна от средната стойност на останалите оферти. 

 

Поради горните констатации, комисията обобщи резултатите от дейността си по 

допускането до оценяване както следва: 

 

За Позиция №1 "Тойота" 

ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ 

1. ПРИМЕКС ЕООД 

2. КАРИО ООД 

3. МД ИНЖИНЕРИНГ ООД 

 

НЕДОПУСНАТИ УЧАСТНЦИ 

1. ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД 

2. ДИАНА ООД  

3. МИТ ЕООД 

 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ 

ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ 

1. ПРИМЕКС ЕООД 

2. ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД 

3. МИТ ЕООД  

 

НЕДОПУСНАТИ УЧАСТНЦИ 

1. КАРИО ООД 

2. ДИАНА ООД 

3. МД ИНЖИНЕРИНГ ООД 

 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатите оферти и участтници 

съгласно избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на 

«НАЙ-НИСКА ЦЕНА», и оцени участниците по реда на подаване на офертите им както 

следва: 

 

За Позиция №1 "Тойота" 

Участник Предложена обща прогнозна 

стойност в лева без ДДС 

Оценка 

КАРИО ООД 3159,96 1 

 

 

МД ИНЖИНЕРИНГ ООД 3220,00 2 

ПРИМЕКС ЕООД 3281,00 3 

 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ 

Участник Предложена обща прогнозна 

стойност в лева без ДДС 

Оценка 

МИТ ЕООД 4790,00 1 

ПРИМЕКС ЕООД 5146,10 2 

 

 

ТАЙРОН ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ ООД 

5159,48 3 
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По точка Втора. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, на допуснатите участници в низходящ ред спрямо получените оценки;  

Комисията разглежда документите до установяване на съответствие с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и 

второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират. 

 

Комисията констатира, следното: 

За Позиция №1 "Тойота" 
 

 

 

                               Участник 

 

 

 

Наименование на документа 

 

 

КАРИО ООД   

 

 

 

МД ИНЖИНЕРИНГ ООД 

Списък на изискуемите и 

представени документи (по образец) 

 

Представен  Представен 

ЕЕДОП (по образец) 

 

 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 

 

Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

Част II - няма липсваща информация  

Част III  - няма липсваща информация  
Част IV - няма липсваща информация  

Част VI- ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис на управителя на участника 
 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 

 

Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

Част II - няма липсваща информация  

Част III  - няма липсваща информация  
Част IV - няма липсваща информация  

Част VI- ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис на управителите на 
участника 

 

 

Документи за доказване на 

предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимо; 
 

не е приложимо не е приложимо 

Документите по чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП /в случай, че участникът е 
обединение/; 

 

не е приложимо не е приложимо 

Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато 

е приложимо (по образец) 
 

не е приложимо От номер 1 

До номер 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ за нформираност и 

съгласие за обработка на лични данни 
 

 

От номер 1 

До номер 2 

От номер 2 

До номер 5 

 

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ 
 

 

 

                               Участник 

 

 

 

Наименование на документа 

 

 

МИТ ЕООД  

 

 

ПРИМЕКС ЕООД  

 

Списък на изискуемите и 

представени документи (по образец) 

Представен  Представен 

ЕЕДОП (по образец) 

 
 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 
 

Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

Част II - няма липсваща информация  

Част III  - няма липсваща информация  

Част IV - няма липсваща информация  
Част VI- ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис на управителя на участника 

Получен: 

На цифров носител, приложен към офертата. 
 

Констатации: 

Част I – няма липсваща информация 

Част II - няма липсваща информация  

Част III  - няма липсваща информация  

Част IV - няма липсваща информация  
Част VI- ЕЕДОП е подписан с валиден 

електронен подпис на управителя на участника 

Документи за доказване на 
предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимо; 

не е приложимо не е приложимо 

Документите по чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП /в случай, че участникът е 
обединение/; 

не е приложимо не е приложимо 

Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато От номер 5 От номер 3 
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                               Участник 

 

 

 

Наименование на документа 

 

 

МИТ ЕООД  

 

 

ПРИМЕКС ЕООД  

 

е приложимо (по образец) 
 

До номер 5 До номер 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ за нформираност и 

съгласие за обработка на лични данни 
 

 

От номер 6 

До номер 7 

От номер 4 

До номер 5 

 

По точка Трета. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено 

уведомява участника, че може в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението 

участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация; Комисията разглежда допълнително представените документи 

до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, 

чиито оферти са оценени, не се класират. 

 

Видно от констатациите по горе, комисията не е установила липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради 

което комисията, въз основа на получените оценки и в съответствие с чл.61, т.7 от ППЗОП а 

именно установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор на двама участници, премина към определяне на класираните на първо и второ място, 

като останалите участници чиито оферти са оценени не се класират. Класирането е както 

следва: 

За Позиция №1 "Тойота" 
 

          Участник /предложение 

 

 

КАРИО ООД   

 

МД ИНЖИНЕРИНГ 

ООД 

ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 3159,96 лв. без ДДС 3220,00 лв. без ДДС  
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

ВТОРО МЯСТО 

  

За Позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ 
 

          Участник /предложение 

 

МИТ ЕООД  ПРИМЕКС ЕООД 

ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 4790,00 лв. без ДДС 5146,10 лв. без ДДС  
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

ВТОРО МЯСТО 

 

С извършването на класирането на участниците, комисията окончателно 

приключи работата си и на 11.03.2019г. в 10.00ч. се състави настоящия протокол, който 

заедно с цялата документация по поръчката ведно с постъпилите оферти се предаде на 

възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД         2. зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД    3. зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 



 10 

 

 

Долуподписания инж.Георги Димитров Ботев, представляващ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА "СИДП" ДП в качеството си на Директор, приех от 

председателя на комисията представените ми протокол/и отразяващи дейността на 

комисията и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 07.03.2019г. 09.00 часа. 

  

Предал. зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                                          Приел: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                                                                                /инж.Георги Димитров Ботев/ 


