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П Р О Т О К О Л   № 3 
 

Днес, 23.06.2020г, в 15:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС 

Стара Загора”, в изпълнение на Заповед №  РД-10-324/08.06.2020г., изменена със 

Заповед № РД-10-339/18.06.2020 г. на Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. 

Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав: 

1. Председател:  инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“ 

 

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

  2. Мария Павлова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“; 

 

със задача да извърши ІІ етап – „Проверка за пълнота на финансовото предложение 

в съответствие с изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови 

параметри“ и ІІІ етап – „Класиране“ на  участниците в  обществена поръчка: 

„Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и 

готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“. 

 

І.Заседанието беше открито от Председателя на Комисията инж. Иван Гагов.Той 

обобщи резултатите от извършения предварителен подбор - разглеждане на 

офертите за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор,поставени от Възложителя в документацията,след което 

предложи да бъдат  отворени и разгледани ценовите предложения на допуснатия 

участник в процедурата „XЛ-ТопМикс“ ООД. 

Отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ е публично. На 

заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

ІІ.Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ за обществена поръчка  с предмет „Доставка на фуражи, вкл. слама, 

фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици за 

срок от 12 месеца“ на участника „XЛ-ТопМикс“ ООД. 

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Образец №3, състоящ се от 2 

листа. 

Общата цена на офертата за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с 

обявените условия възлиза на : 59 400.00 лева без ДДС 

(словом:петдесет и девет хиляди и четиристотин). 

С оповестяването на ценовото предложение на участника „XЛ-ТопМикс“ ООД 

приключи публичната част на заседанието. 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията извърши следното 
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КЛАСИРАНЕ: 

 

Комисията класира по критерий „най-ниска цена“ участниците в открита 

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

поръчки с предмет: „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – 

сено, люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ 

 

І-ВО МЯСТО : „ХЛ-ТопМикс“ ООД с ЕИК 119520585,със седалище и адрес на 

управление: село Калояново п.к.888,Община Сливен с предложена цена в размер на 

59 400.00 лева без ДДС (словом:петдесет и девет хиляди и четиристотин). 

 

ІІ-РО МЯСТО – няма класирани участници 

 

 На база на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за  „Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, 

люцерна и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца“ с участника 

„XЛ-ТопМикс“ ООД. 

 

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

подписването му от членовете на Комисията да бъде публикуван в Профила на 

купувача на Възложителя и в деня на публикуването му да се изпрати на участника. 

 

 

 

 

Председател: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

                    / инж.Иван Гагов / 

 

Членове: 

    ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                  ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

       / Румяна Атанасова   /                                              / Мария Павлова / 
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