
 

Утвърдил: …./ заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 

Директор на ТП ДГС Цонево/ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1   

Днес 29.11.2018 год. в 10,00 часа комисията, назначена със Заповед № 443/29.11.2018 г. 

на директора на ТП ДГС Цонево, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра 

на свое първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител 

и възлагане изпълнението на обществена поръчка - публично състезание по реда на 

чл.178- 181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.12 от 

ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни 

МПС, собственост на  ТП ДГС Цонево  за срок до 31.12.2018 г.“, открита с Решение № 

814/05.11.2018г. на Директора на ТП ДГС Цонево,  с идентификационен номер на 

поръчката в РОП  - 2711-2018-0143.  

Kомисията е в състав, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – 

РCО и главен счетоводител при ТП ДГС Цонево ЧЛЕНОВЕ: 1./заличено на осн. чл. 2 

ЗЗЛД/ – оперативен счетоводител при ТП ДГС Цонево; 2. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

– лесничей при ТП ДГС Цонево; 3. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – лесничей при ТП 

ДГС Цонево; 4. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – адвокат по договор за правно 

обслужване с ТП ДГС Цонево. Комисията заседава в редовен състав. Няма промяна на 

датата и часа на отваряне на постъпилите предложения (оферти).  

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, и се състави приемо-предавателен 

протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Съгласно списъка комисията установи, че 

оферти за участие депозирани в определения срок са постъпили от следните кандидати: 

Кандидат № 1 - „Примекс“ ЕООД – /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, с вх. № 1428 от 

19.11.2018 г., подадена в 14,08 часа, чрез куриерска фирма. Няма член на комисията 

направил отвод. Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, като са записани 

всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Комисията констатира, че кандидатът е 

представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.; Кандидат № 2 - „Карио“ 

ООД – адрес /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, с вх. № 1492 от 26.11.2018 г., подадена в 

14,15 часа, чрез куриерска фирма. Няма член на комисията направил отвод. Кандидатът 

е вписан в Регистър за получени оферти, като са записани всички данни, съгласно чл. 

48, ал. 1 от ППЗОП. Комисията констатира, че кандидатът е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с отбелязани всички данни, 



съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 

102, ал.2 от ЗОП. Комисията констатира, че на заседанието не присъстват 

представители на кандидатите за участие или представители на средствата за масова 

информация.  

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, а именно: отваряне 

последователно опаковките на постъпилите оферти, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

оповестяване приложените в съответната опаковка документи. Приключване на 

публичната част и провеждане от комисията на закрито заседание в което ще разгледа 

документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; в 

зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на 

съответния кандидат и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите кандидати.  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 1: 

„Примекс“ ЕООД – /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, седалище и адрес на управление – гр. 

Каспичан ул. Ропотамо 7. В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, 

комисията установи наличието в опаковката на Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД на: 1. 

Опис на представените с офертата документи 2. Стандартен образец за единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 

от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. 4.Техническо предложение – попълнено по образеца към 

документацията 5. Етикети на предлаганите артикули; 6. Декларация за година на 

производство на предлаганите гуми; 7. Декларация за срока на валидност на офертата; 

8. Декларация за приемане клаузите на проектодоговора; 9. Декларация по чл. 69 от 

ЗПКОНПИ; 10. Декларация за информираност и съгласие за ползване на личните данни 

с оглед разпоредбите на ЗЗЛД; 11. Декларация за конфиденциалност на информацията 

по чл.102, ал.1 от ЗОП; 12. Ценово предложение в отделен запечатан , непрозрачен 

плик. В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.5 от ППЗОП трима членове на 

комисията подписаха техническото предложение на участника.  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 2: „Карио“ 

ООД – /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, седалище и адрес на управление – /заличено на 

осн. чл. 2 ЗЗЛД/. В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, комисията 

установи наличието в опаковката на Кандидат № 2: „Карио“ ООД на: 1. Опис на 

представените с офертата документи 2. Стандартен образец за единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛДС. 4. Декларация за срока на валидност на офертата; 5. Декларация 

за приемане клаузите на проектодоговора; 6. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ; 7. 

Техническо предложение – попълнено по образеца към документацията 8. Декларация, 

че предлаганите артикули са произведени съгласно изискванията на възложителя; 9. 

Сертификат, оторизационно писмо, копия на етикети за предлаганите гуми; 10. 



Декларация за информираност и съгласие за ползване на личните данни с оглед 

разпоредбите на ЗЗЛД; 11. Ценово предложение в отделен запечатан , непрозрачен 

плик. В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.5 от ППЗОП трима членове на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

След извършването на действията по тази фаза от работата на комисията, 

Председателят на комисията закри публичното заседание в 10.30 ч. 

Комисията възстанови своята работа в 11.00 ч. на същия ден в закрито заседание.  

Комисията извърши и служебна проверка на информацията посочена в съответните 

електронни сайтовете и в представените ЕЕДОП и не намери несъответствия с 

поставените изисквания, и по отношение на двамата кандидати. В резултат на 

извършената проверка на документите на двамата кандидати, комисията установи 

съответствие между заявените от възложителя изисквания и представените от 

кандидатите документи, със следното изключение – при проверка на документите 

представени от кандидат № 1, в плик №1, комисията обяви следните констатации: 

Налице е несъответствие на предложения срок на валидност на офертата на кандидата с 

предварителните изисквания на възложителя. Изрично възложителя е посочил, че 

офертата следва да е със срок на валидност до 31.12.18 г. Заявения срок на валидност на 

офертата от кандидата е 1 месец, считано от крайната дата за депозиране на офертите 

/28.11.2018 г./. Предвид несъответствие на заявения срок на валидност на офертата с 

предварително зададения от възложителя минимален срок, изрично заявено от 

възложителя като основание за отстраняване от участие в процедурата, комисията 

реши: 

Допуска до участие в процедурата участник с: 

Оферта № 2 - „Карио“ ООД – /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, седалище и адрес на 

управление – /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/. 

Отстранява от участие в процедурата участник с: 

Оферта № 1 - „Примекс“ ЕООД –  /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/, адрес /заличено на осн. 

чл. 2 ЗЗЛД/, поради несъответствие на заявения от участника срок на валидност на 

офертата с предварително зададения от възложителя минимален срок, изрично заявено 

от възложителя като основание за отстраняване от участие в процедурата /раздел V, 

т.2/. Поради това комисията не разглежда техническата оферта на отстранения от 

участие кандидат № 1. 

Комисията не констатира, несъответствия и непълноти в техническата оферта на 

допуснатия до участие в процедурата кандидат № 2, като с оглед горното пристъпи към 

преглед на техническото предложение на кандидата, съпоставяне на информацията 

заявена в него с представените документи и оценка на съответното предложение по 

техническия показател съгласно обявената методика.  

 



Оценка на техническото предложение на кандидат № 2: 

1. Гуми зимни за а-л 4х4 Лада Лада Нива 175/80 R 16  - Горивна ефективност - G – 1 т; 

2.Сцепление на мокро - F – 2 т; 3.Външен шум – 74 dB или 3 черна/и черта/и – 1 т. 

Общо – 4 т. 

2. Гуми зимни за а-л 4х4 Лада Урбан 185/75 R 16  - Горивна ефективност - G - 1т 

2.Сцепление на мокро - C - 5т 3.Външен шум – – 74 dB или 3 черна/и черта/и – 1 т. 

Общо – 7 т. 

3. Гуми зимни за лек а-л Сузуки CX4, 205/60 R 16 - Горивна ефективност-E - 3т 

2.Сцепление на мокро - C – 5 т 3.Външен шум – 72 dB или 2 черна/и черта/и – 2 т. 

Общо – 10 т. 

 Комисията пристъпи към оценка по показател Кт, на техническото предложение на 

кандидата. Оценката на техническото предложение Кт на участника общо е 21 т.  

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на 

основание чл.57, ал.3 от ППЗОП взе следното: ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ: 

Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на допуснатия 

участник: 10.12.2018 г. от 10:00 часа. Настоящото протоколно решение да се сведе до 

знанието на заинтересованите лица, като се публикува съобщение в профила на 

купувача към досието на настоящата процедура. С това комисията обяви за 

приключило заседанието на 29.11.2018 г.  

КО МИ С ИЯ : 

Председател: /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – РCО и главен счетоводител при ТП ДГС 

Цонево  ……/заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/  

ЧЛЕНОВЕ:  

1. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – оперативен счетоводител при ТП ДГС Цонево  

 2. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – лесничей при ТП ДГС Цонево; 

 3/заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/– лесничей при ТП ДГС Цонево  

 4. /заличено на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ – адвокат по договор за правно обслужване с ТП ДГС 

Цонево  

 

 

 

 


