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ДОКЛАД 

№1/04.01.2017г. 

           По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП от дейността на 

комисията по разглеждане на офертите , за изпълнение на обществена 

поръчка – Публично състезание , с предмет: „Доставка осъществена чрез 

покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили 

на ТП ДГС Цонево  за 2016 година“ , съгласно Заповед №130/03.05.2016г. 

на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №318/08.11.2016г 

на директора на ТП ДГС Цонево. 

 

         На 04.01.2017 г. от 10:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№344/30.11.2016 г. на зам.директора на  ТП ДГС Цонево инж.Запрян 

Павлов- Възложител, по заместване, съгласно Заповед за заместване №О- 

264/25.11.2016 год. на директора на СИДП ДП Шумен,  в състав: 

         Председател: заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - ръководител 

счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП 

ДГС Цонево 

                        2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД - домакин  при ТП ДГС 

Цонево 

       Се събра със задача да състави доклад за проведената обществената 

поръчка , чрез Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка 



осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДГС Цонево  за 2016 година“ , съгласно 

Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №318/08.11.2016г на директора на ТП ДГС Цонево. 

В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , 

комисията проведе публично състезание с предмет: „Доставка 

осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДГС Цонево  за 2016 година“ , съгласно 

Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №318/08.11.2016г на директора на ТП ДГС Цонево , по следния 

ред. 

       На 30.11.2016г. от 11.00 часа , определената комисия, без настъпили 

промени в хода на работата й , извърши следното: 

       Комисията установи, че за участие в публичното състезание има 

подадени две оферти, както следва:  

       1.Оферта от „Примекс“ ЕООД , гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7, ЕИК 

127033207, с вх.№1637/28.11.2016г., час на постъпване: 10.45 часа 

       2.Оферта от „Карио“ ООД , гр.Сливен, бул.Банско шосе №13А, ЕИК 

200507646, с вх.№1645/28.11.2016г., час на постъпване: 16.30 часа 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и 

други външни лица. 

Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от 

ЗОП 

        Комисията провери и констатира , че всички оферти са получени в 

деловодството на ТП ДГС Цонево  в рамките на указания срок- до 17.00 часа 

на 29.11.2016г. и че пликовете са с ненарушена цялост. 

        Комисията отвори публично офертите по реда на тяхното постъпване и 

оповести съдържанието им , при спазване на нормативно определения ред 

за това. 

       Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

Комисията преустанови своята работа на 30.11.2016г. в 11.45 часа и я 

възобнови на  30.11.2016г. в 13.00 часа. 

       Извършена бе проверка  за съответствие на офертите с условията на 

възложителя, чрез детайлно разглеждане на офертите , относно наличието и 

редовността на представените документи за личното състояние на 

участниците. 

       При детайлното разглеждане на офертите на участниците , комисията 

констатира следното: 



       По отношение на участника „Примекс“ ЕООД, комисията установи 

следните непълноти и несъответствия: 

    1.В част II б. Б –информация за представителството на 

икономическия оператор, участникът не е попълнил данните относно 

представителството – пълно име, длъжност, адрес, телефон и ел.поща 

на лицата, които го представляват. 

        2. В част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) участникът  не е направил отметка ,  че 

са налице специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка и не е посочил, че е  представил Декларация по 

образец, за липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

             По отношение на участника „Карио“ ООД, комисията установи 

следните непълноти и несъответствия: 

        1.Участникът в представения ЕЕДОП в информацията относно 

икономичекия оператор не е уточнил какъв вид предприятие е , -

микро; - малко или  средно 

    2. В част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) участникът не  е направил отметка ,  че 

са налице специфични национални основания за изключване, които са 

посочени в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка , и не е посочил, че е  представил Декларация по 

образец, за липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

       Предвид наличието на основанията по чл.54, ал.9 от ППЗОП , 

Комисията взе решение  протокол №1/30.11.2016г.  да се изпрати на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

        В срок до 5 работни дни от получаване на протокола , участниците 

по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация , могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и / или 

други документи, които съдържат променена и/ или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да 

обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 

за получаване на оферти или заявления за участие. 

      



        Комисията преустанови своята работа на 30.11.2016г. в 14.00 часа и я 

възобнови на  16.12.2016г. в 09.00 часа. 

 

       Извършена бе проверка  за съответствие на офертите с условията на 

възложителя, чрез детайлно разглеждане на офертите , относно наличието и 

редовността на представените документи за личното състояние на 

участниците. 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с 

Протокол №1 на Комисията от 30.11.2016г. , комисията провери 

съответствието на документите в офертата на участника „Примекс“ ЕООД, 

включително допълнително представените от същия с вх.№ 1703/06.12.2016 

г. при ТП ДГС Цонево. Протоколът на комисията е публикуван в Профила 

на купувача на ТП ДГС Цонево  на 30.11.2016г. 

             Комисията констатира, че офертата на участника „Примекс“ 

ЕООД съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на 

ЗОП , ППЗОП и утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

         С протокол №1 от 30.11.2016г. ,  Комисията е установила, че спрямо 

офертата на участник №1-  „Примекс“ ЕООД са налице описаните 

несъответствия. 
       Предвид горното , с писмо изх.№ 979/30.11.2016г.. на ТП ДГС Цонево, 

Комисията чрез председателя й, на основание чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП 

е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи 

необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

30.11.2016г.  

С  вх.№ 1703/06.12.2016 г. при ТП ДГС Цонево, участникът е депозирал 

пред комисията 

          1.Нов ЕЕДОП , който  съдържа променена и/ или допълнена 

информация относно горепосочените констатации, а именно: 

      -попълнена  в ЕЕДОП  информацията за представителите на 

икономическия оператор данните относно представителството- пълно име, 

адрес, телефон и ел.поща. 

      - попълнено е  в ЕЕДОП- част III., буква „Г“,  че са налице специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка , като посочи че 

е  представил Декларация по образец, за липсата на основания по чл. 3, т. 8 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици. 

      

          Във връзка с последното, комисията констатира , че участника 

„Примекс“ ЕООД е представил всички необходими документи и офертата 

е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха 

липси , непълноти или несъответствие на информацията , представена от 



участника , както и не бяха открити фактически грешки. Не се установи 

несъответствие с изискванията към личното състояние на участника , 

поради което с единодушие комисията допусна офертата на участника 

„Примекс “ ЕООД до следващата фаза на процедурата. 

 

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с 

Протокол №1 на Комисията от 30.11.2016г. , комисията провери 

съответствието на документите в офертата на участника „Карио“ ООД, 

включително допълнително представените от същия с вх.№ 1711/07.12.2016 

г. при ТП ДГС Цонево . Протоколът на комисията е публикуван в Профила 

на купувача на ТП ДГС Цонево на 30.11.2016г. 

 

             Комисията констатира, че офертата на участника „Карио“ ООД 

съдържа всички изискуеми документи съгласно изискванията на ЗОП , 

ППЗОП и утвърдената от Възложителя документация , а именно: 

         С протокол №1 от 30.11.2016г. ,  Комисията е установила, че спрямо 

офертата на участник №1-  „Карио“ ООД са налице описаните 

несъответствия. 
       Предвид горното , с писмо изх.№ 980/30.11.2016г.. на ТП ДГС Цонево, 

Комисията чрез председателя й, на основание чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП 

е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи 

необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

30.11.2016г.  

           С  вх.№ 1711/07.12.2016 г. при ТП ДГС Цонево, участникът е 

депозирал пред комисията 

          1.Нов ЕЕДОП , който  съдържа променена и/ или допълнена 

информация относно горепосочените констатации, а именно: 

       -попълнена в ЕЕДОП  информация за икономическия оператор, какъв 

вид предприятие е – микро, малко или средно. 

      - попълнено е  в ЕЕДОП- част III., буква „Г“,  че са налице специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка , като посочи че 

е  представил Декларация по образец, за липсата на основания по чл. 3, т. 8 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици. 

 

          Във връзка с последното, комисията констатира , че участника 

„Карио“ ООД е представил всички необходими документи и офертата е в 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха липси 

, непълноти или несъответствие на информацията , представена от 

участника , както и не бяха открити фактически грешки. Не се установи 

несъответствие с изискванията към личното състояние на участника , 



поради което с единодушие комисията допусна офертата на участника 

„Карио“ ООД до следващата фаза на процедурата. 

 

          Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото 

предложение на участниците и преценка за съответствието му с 

предварително обявените изисквания от Възложителя. 

         Установено бе , че участниците са  изготвили Техническото си 

предложение , съгласно изискванията на Възложителя и са предложили срок 

за доставка, в рамките на указания от Възложителя и при технически 

параметри , съобразно техническата спецификация на Възложителя. 

         След допускането на участниците в процедурата, комисията 

единодушно реши,  на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП , като работен орган 

на Възложителя: 

        1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ да  се извърши на 21.12.2016г. от 13.00 часа в ТП ДГС 

Цонево- с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. 

        2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния 

сайт на Възложителя, раздел Профил на купувача, чрез изпращане на 

съобщение за това , подписано от Председателя на комисията. 

       3.Комисията единодушно взе решение ,  Протокол №2/16.12.2016г. да 

се публикува в Профила на купувача  на ТП ДГС Цонево. 

       Комисията преустанови своята  работа на 16.12.2016г. в 10.05  часа, като 

за действията си описани по- горе състави и подписа Протокол №2 от 

16.12.2016г. 

       Председателят на комисията изготви и подписа съобщение с изх.№1025 

от 16.12.2016г. за отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  Съобщението бе качено от отговорното за това лице при ТП 

ДГС Цонево в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на 16.12.2016г. 

      На 21.12.2016г. от 13.00 часа в ТП ДГС Цонево- с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54, назначената комисия без да настъпят промени в 

хода на работата й , продължи работата си, като извърши следното: 

     Председателят на комисията обяви началото на заседанието и обяви, че 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както 

и представители на средствата за масово осведомяване , могат да присъстват 

при действията на комисията по отваряне на пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ , съдържащи ценовите оферти на 

участниците. 

       В залата отново нямаше присъствищи участници или техи 

упълномощени представители , както и представители на средствата за 

масово осведомяване . 

      Комисията отвори и оповести ценовите оферти на всички допуснати 

участници до този етап на процедурата. 



      Относно ценовата оферта на участника „Примекс“ ЕООД, комисията 

консаттира , че същата  отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия и съдържат всички необходими документи.  

      Относно ценовата оферта на участника „Карио“ ООД, комисията 

консаттира , че същата  отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия и съдържат всички необходими документи.  

      Предложените цени за изпълнение на доставката и всички останали 

действия на комисията са отразени в Протокол №3/21.12.2016г. 

 

      Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията извърши 

съпоставка на предложените от участниците предложения, свързани с цена 

, подлежаща на оценяване ,  във връзка с разпоредбите на чл.72, ал.1 от ЗОП, 

и констатира, че предложената обща цена на участника „Примекс“ ЕООД, е 

по-благоприятна с повече от 20% от средната стойност на предложенията на  

останалите участници в процедурата по същият показател за оценка „Най- 

ниска цена”. Във връзка с горното и с оглед разпоредбите на чл.72, ал.1 и сл. 

от ЗОП, Комисията взе решение да изиска, чрез председателя си, писмена 

обосновка от участника  „Примекс“ ЕООД. 

Предвид последното и невъзможност за продължаване работата на 

комисията по обявения дневен ред , Комисията единодушно взе решение за 

закриване на заседанието, като определи че следващото закрито заседание 

по обявения дневен ред ще се състои след изтичане на срока за представяне 

на писмена обосновка, съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП. 

       Комисията преустанови своята работа на 21.12.2016г. в 13.45 часа. 

 

       Съгласно Протокол №4 от 04.01.2017г. ,  от 09.00 часа в ТП ДГС 

Цонево- с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, назначената 

комисия без да настъпят промени в хода на работата й , продължи работата 

си, като извърши следното: 

      С оглед изискванията на чл.72, ал.1 от ЗОП  от ЗОП, съгласно Протокол 

№3 от 21.12.2016г.  , Комисията изиска, чрез председателя си, писмена 

обосновка от участника „Примекс“ ЕООД с  искане за писмена обосновка с 

изх.№1040/23.12.2016г на председателя на Комисията, получено от 

„Примекс“ ЕООД на 28.12.2016г. 

В отговор на писменото искане до Комисията е постъпила исканата 

писмена обосновка на участника „Примекс“ ЕООД с вх.номер  

№1785/30.12.2016 г. при ТП  ДГС Цонево. 

Комисията разгледа и обсъди представената обосновка и единодушно 

взе следното решение: 



Не отстранява участника поради наличието на изключително 

благоприятни условия за участника, описани в обосновката и икономичност 

при изпълнението на поръчката. 

      

        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

класиране на допуснатите оферти. 

       Комисията класира участниците по следния начин: 

       На първо място- „Примекс “ ЕООД, предложена цена за изпълнение на 

обществената поръчка- 452,00 ( Четиристотин петдесет и два лева ) лева без 

ДДС 

       На второ място- „Карио “ ООД, предложена цена за изпълнение на 

обществената поръчка- 800,00 ( осемстотин лева ) лева без ДДС 

      Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДГС Цонево  за 2016 година“ , съгласно 

Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №318/08.11.2016г на директора на ТП ДГС Цонево, с участника 

класиран на първо място- „Примекс “ ЕООД, предложена цена за 

изпълнение на обществената поръчка- 452,00 ( Четиристотин петдесет и два 

лева ) лева без ДДС 

      Настоящият доклад се състави на 04.01.2017г. и се предава на 

Възложителя с цялата събрана документация в хода на процедурата , за 

вземане на решение за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП. 

      Неразделна част от доклада са Протокол №1/30.11.2016г. , Протокол 

№2/16.12.2016г. ,  Протокол №3/21.12.2016г. и Протокол №4/04.01.2017г 

       Докладът  съдържа 8 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

Председател:    заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Членове:       1. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                            2. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 



 

 

 


