
ПРОТОКОЛ 
от работата на комисията провела пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП 

Днес 16.09.2019 г. от 11,00 часа в административната сграда на „ТП „ДГС Търговище", 
се събра комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за провеждане на 
пазарни консултации по чл. 44, във връзка с чл.21 ал. 2 от Закона за обществените поръчки, с 
предмет: 

„Участие в процес на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за определяме 
на прогнозна стойност, относно възлагане на обществена поръчка с обект - доставка, и 
предмет: 

„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" ш 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговищеи публикувана покана в профила на 
купувача с ИН: ПК-2019-7 

Съставът на комисията е определен със заповед № 202/16.09.2019 г. на директора на ..ТП 
„ДГС Търговище" и същата е в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниел Колев - зам. директор при ТП „ДГС Търговище. 
1. Янита Петрова - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище".; 
2. Румен Тодоров - шофьор при ТП „ДГС Търговище";; 
3. Мерин Мехмедова-зам. главен счетоводител при Ш „ДГС Търговище": 
4. Радослав Цветанов - р-л ГСУ при ТП „ДГС Търговище"; 

Срокът на работата на комисията е до 17.09.2019 г. 
Комисията е в редовен състав. Заседанието е закрито. Съобщено бе, че са валидни 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
В комисията не участва външен експерт. Членовете на комисията са запознати със 

своите права и задължения, относно своята работа, съгласно чл. 51 и сл. от ППЗОП. 
Установи се, че покани за участие в процеса на пазарни консултации са изпратени до 

„АУТО КОРЕКТ 2016" ООД, „МИМО-96" ООД, „АУТО ОКИ" ЕООД, ЕТ АВТОМАНИЯ 
ДАРИНА КОЛЕВА" и „ ДАНИ АУТО" ЕООД 

До крайния срок, определен за подаването им, а именно: до 16,30 часа на 12.09.2019 г. не 
е подадена нито една оферта. 

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

До изтичане на срока за подаване на оферти 12.09.2019 г. до 16:30 часа в деловодството 
на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, няма постъпила нито една оферта. 

На основание чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП, председателят на комисията предложи на 
членовете следното: Като обществена поръчка за доставки , която е регулярна и подлежи на 
подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност да се определя на базата 
на действителната обща стойност на поръчката от същия вид, която е възложени през 
предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, 
която биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката. 
Членовете на комисията единодушно се съгласиха с предложението на председателя. 

2. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Търговище" , прогнозната стойност на 
поръчката да се определя на базата на действителната обща стойност на поръчката от същия 
вид, която е възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в 



количеството или стойността, която биха могли да настъпят за период от 12 месеца след 
възлагането на поръчката. 

Този протокол се публикува в профила на купувача към електронната преписка на 
процедурата. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във 
връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на поръчката с ИН: ГЖ-2019-8 към 
профила на купувача на стопанството, и на адрес: http://dgstargovishte.sidp.bg/pkkolipospisyk/ 

Работата на комисията приключи в 11,45 часа на 16.09.2019 г. Няма член на комисията 
изразил особено мнение. 

Настоящия протокол се състои от 2 (две) страници, състави се и се подписа от 
комисията в един оригинален екземпляр. 

Протоколът се съхранява в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", като 
неразделна част от процедурната преписка. 

http://dgstargovishte.sidp.bg/pkkolipospisyk/

