












Комисията класира за „Доставка на земеделска продую(ия, а u.11,�енно допълвшц 

фураж за животни от породата североизточна българска тънкорунна (л1ер1тос), 

собственост на ТП „ДГС Търговище" на 

Първо място - Участник № 1 „АГРОЕЛИТ - 1" ООД гр. Търговище, вх. N� 401 

от 05.02.2019 г., с предложена цена както следва: 

1.1. Крайни, единични цени с влагане на суровини от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. а 

именно: 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване), съгласно

техническото ни предложение, а именно: 0,26 лева без вкл. ДДС, словом: двадесет и шест 

стотинки. 

• за 1 I<Г. - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), съгласно

техническото ни предложение, а именно: 0,26 лева без вкл. ДДС, словом: двадесет и шест 

стотинки. 

1.2. Крайни единични цени БЕЗ влагане на суровини от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

а именно: 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за овце· и кочове (угояване), съгласно

техническото ни предложение, а именно: 0,51 лева без вкл. ДДС, словом: петдесет и една 

стотинки. 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), съгласно

техническото ни предложение, а именно: 0,60 лева без вкл. ДДС, словм: шестдесет 

стотинки. 

2.1. Крайни единични цени, с влагане на суровини от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. а 

именно: 

• за 1 бр./торба - Допълващ фураж предназначен за овце и 1<очове (угояване.

съгласно техническото ни предложение, а именно: 10,40 лева без вкл. ДДС, словом: десет 

лева и четиридесет стотинки. 

• 1 бр./торба - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване).

съгласно техническото ни предложение, а именно : 10,40 лева без вкл. ДДС, словом: десет 

лева и четиридесет стотинки. 

2.2. Крайни единични цени, БЕЗ влагане на суровини от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

а именно: 

• за 1 бр./торба - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване.

съгласно техническото ни предложение, а именно: 20,40 лева без вкл. ДДС, словом: 

двадесет лева и четиридесет сотинки. 

• 1 бр./торба - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване).

съгласно техническото ни предложение, а именно: 24,00 лева без вкл. ДДС, словом: 

двадесет и четири лева. 

Няма класирани на второ място участници. 

VП. Предложение за отстраняване на участници 

7 




