
ПРОТОКОЛ 

 

№4/04.01.2017г. 

 
 

На 04.01.2017 г. от 09:00 часа, Комисия, определена със Заповед                      

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

основание чл.2 от ЗЗЛД- 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 относно процедура, открита чрез 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. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 
 

     I. Фаза на разглеждане на ценовите предложения и оценка на 

офертите. 
 

      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.№1040/23.12.2016 г. 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. 

      



  II. Фаза на класиране на офертите. 

        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 ) левабез ДДС 

 

Комисията преустанови своята работа на 04.01.2017г. в 09.45 часа. 

        Протоколът съдържа 2 листа и се отпечата в един екземпляр за досието 

на обществената поръчка            

Председател:    заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Членове:       заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

                                            заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


