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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

                                                                                                                          

     УТВЪРДИЛ:………(заличено по реда на чл.37 от ЗОП).……… 

            ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

        /инж. Д. Димов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 24.04.2020 г. 

 

 

                                                        Д  О  К  Л  А  Д 
ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗОП 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
На 24.04.2020 г. след извършено пазарно проучване относно изчисляване на прогнозната стойност на 

обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и 

монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска 

техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца. 
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и 

монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, 

стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” 70 000 /седемдесет хиляди лева/ без включено ДДС. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт 

на стари за автомобилите, собственост на  ТП „ДГС Сливен” 11 000 /единадесет хиляди лева/ без 

включено ДДС се установи следното: 

Във връзка с предстоящо откриване на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно 

и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, 

включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и 

принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по 

обособени позиции за срок от 24 месеца. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 
профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и 

монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, 

стопанисвани от ТП „ДГС Сливен 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на 
стари за автомобилите, собственост на  ТП „ДГС Сливен”. 

С оглед на това, цената в размер 81 0000 /осемдесет и една  хиляди и нула стотинки/, определена 

от Възложителя е адекватна на средните пазарни цени,  определени в съответствие с финансовия 
ресурс на Възложителя и изчислени на база действителните разходи.  
Настоящият доклад е изготвен единствено с информационна цел и с оглед обобщаване на 

резултатите от проведените пазарни проучвания в контекста на изискванията на чл.21, ал.2 от ЗОП 

във връзка с определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка. 

 

Изготвил: … заличено по реда на чл.37 от ЗОП ……….. 

/инж. Красимира Стойчева/ 

 

Дата на предаване на доклада: 24.04.2020 год. 


