
П Р О Т О К О Л   № 3 

 

Днес, 12.06.2018г, в 09:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Стара 

Загора”, в изпълнение на Заповеди  № РД-01-132/05.06.2018 г. и № РД-01-141/12.06.2018г.  

на Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в 

състав: 

Председател:  инж. Анна Симеонова Стойкова – зам. директор при ТП „ДГС Стара 

Загора“ 

 

Членове:  1. Румяна Атанасова Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”; 

  2. Виолета Дечева Генова  – технолог   при ТП „ДГС Стара Загора“. 

  3. Диньо Белев Господинов– счетоводител при ТП „ДГС Стара Загора“; 

  4. Надежда Динева Бонева – технолог  при ТП „ДГС Стара Загора“. 

 

със задача да продължи работата си по отворяне, разглеждане и оценка на  получените 

оферти, и да класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани 

автомобили с висока проходимост за нуждите на Териториално поделение 

„Държавно горско стопанство Стара Загора“ 

  Председателят на Комисията предложи на членовете й да пристъпят към етапи ІІ и ІІІ от 

дейността си,а именно: Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие 

с изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатия участник, както следва:  

1.„Мели-2000“ ЕООД, гр. Стара Загора, с вх.№ОД-00-50/04.06.2018 г. 

Отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“  е публично. На заседанието на 

комисията не присъства представител на единствения участник в процедурата. 

Председателят на комисията отвори Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ  на участника “Мели-2000“ ЕООД.  

В плика се съдържа 1 брой документ,състоящ се от една страница ,а именно „Приложение 

№3“,надлежно попълнено и подписано от законния представител на дружеството 

участник в процедурата. 

Ценовото предложение на “Мели-2000“ ЕООД за изпълнение на открита процедура с 

предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока 

проходимост за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара 

Загора“  е в размер на 13950,00  (словом:  тринадесет хиляди  деветстотин и петдесет лв. ) 

без ДДС   .                                            



С оповестяването на предложеното ценово предложение  на участника  приключи 

публичната част от заседанието. 

Във връзка с направените констатации Комисията взе следното решение: 

                                                                          Р Е Ш И : 

 пристъпва към ІІІ-ти етап от отваряне на офертите, а именно: Класиране, с оглед 

установеното  съответствие с изискванията на Възложителя  на представените документи 

в плик „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията класира участниците в открита процедура по реда на Глава седемнадесета, 

чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет:  "Доставка чрез закупуване на 2(два) 

броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на Териториално 

поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора“ , както  следва : 

І-во място: “Мели-2000“ ЕООД с предложена цена в размер на 13950,00  (словом:  

тринадесет хиляди  деветстотин и петдесет лв. ) без ДДС  .  

 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП. След 

подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня на 

публикуването му да се изпрати на участника “Мели-2000“ ЕООД. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/*…………. 

                                                                              (инж.Анна  Стойкова) 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: 

             1………/п/*…………..                                       2………/п/*………….. 

 (адв.Р.Атанасова)   (В.Генова) 

 

              3…………/п/*…………..                                       4………/п/*…………. 

                (Диньо Господинов)                                                          (Надежда Бонева) 

 
* ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

 

 

 

 


