
ПРОТОКОЛ 

 

№2 /16.12.2016г. 

 
 

На 16.12.2016 г. от 09:00 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 извърши подбор на участниците, разглеждане и 

оценка на офертите, като определи оферта , съобразно предварително 

утвърдените показатели за оценка на офертите : икономически най-

изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена за 

изпълнение на цялата поръчка 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. 
 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в 

Регистъра на АОП №02711-2016-0088 и публикувана в Профила на 

купувача на интернет адрес - www.dgsconevo.sidp.bg. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на 

Възложителя- 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 офертите на участника „Примекс“ ЕООД, 

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

http://www.dgsconevo.sidp.bg/


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 констатирани следните 

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. 

            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. 

      

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията 

констатира , че същият е представил всички необходими документи и 



офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не са 

налице липси, непълноти или несъответствия на информацията , 

представена от участника, както и не са налице фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние 

на участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника       

„Примекс“ ЕООД       

 

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 №2-  „Карио“ ООД са констатирани следните 

несъответствия: 

        1.Участникът в представения ЕЕДОП в информацията относно 

икономичекия оператор , като 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 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. 

 

        При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията 

констатира , че същият е представил всички необходими документи и 

офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не са 

налице липси, непълноти или несъответствия на информацията , 

представена от участника, както и не са наллице фактически грешки. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние 

на участника, поради което  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

      Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника       

„Карио“ ООД 

 

     2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците 

и преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

      1.Оферта от „Примекс“ ЕООД. 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя, а именно: 

1. Участника е декларирал, че: 
-Предлаганите гуми  , предмет на обществената поръчка  отговарят на изискваниятаа на 

Възложителя; 

-Оферираните гуми съответстват на минималните изисквания заложени в техническата 

спецификация; 

- Приемаме всяка конкретна  доставка да се извършва франко посоченият от Възложителя адрес 

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

-Приемаме срока на договора да е  30 календарни дни от датата на сключването му. 

-Приемаме доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от 

получаване на  заявката на възложителя. 

2. Предлагаме да доставим следните стоки: 
№ по 

ред 

Гуми за автомобил: размер мярка летни Марка/ модел Година на 

производств

о 

Индекс за 

сцепление 

на мокра 

настилка 

(от А до G) 

1. Тойота Рав 4 225/65R17.10

2S 

брой 4 бр заличено на 

основание 

2016 Е 



чл.102, ал.1 

от ЗОП  

     Комисията констатира че техническото предложение на участника 

отговаря на изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: 

 Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото 

предложение участника: „Примекс“ ЕООД. 

 

2.Оферта от „Карио“ ООД 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно 

изискванията на Възложителя, а именно: 
1. Участникът е декларирал, че: 
-Предлаганите гуми  , предмет на обществената поръчка  отговарят на изискваниятаа на 

Възложителя; 

-Оферираните гуми съответстват на минималните изисквания заложени в техническата 

спецификация; 

- Приемаме всяка конкретна  доставка да се извършва франко посоченият от Възложителя адрес 

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

-Приемаме срока на договора да е  30 календарни дни от датата на сключването му. 

-Приемаме доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от 

получаване на  заявката на възложителя. 

2. Предлагаме да доставим следните стоки: 
№ по 

ред 

Гуми за автомобил: размер мярка летни Марка/ 

модел 

Година на 

производств

о 

Индекс за 

сцепление 

на мокра 

настилка 

(от А до G) 

1. Тойота Рав 4 225/65R17.10

2S 

брой 4 бр GOODY

EAR 

EFFICIE

NTGR IP 

SUV 

2016 C 

 Комисията констатира че техническото предложение на участника отговаря 

на изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: 

 Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото 

предложение участника: „Карио“ ООД. 

 

        След извършване на горепосочените действия,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на допуснатите до участие оферти 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. 

        

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

     Протоколът съдържа 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


