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По чл.60а от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на офертите , за
изпълнение на обществена поръчка – Публично състезание , с предмет „Доставка чрез
покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС
Цонево, за срок до 31.12.2019 г“, съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на
СИДП ДП – Шумен, открита с Решение №60/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС
Цонево, съгласно Протокол №1/26.03.2019г. и Протокол №2/01.04.2019г. за работата на
комисията
На 01.04.2019 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед №90/26.03.2019г.
на директора на ТП ДГС Цонево, в състав:
Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево
Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен счетоводител при ТП ДГС
Цонево
2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево
Се събра със задача да състави Протокол по чл.60а от ППЗОП за проведената
обществената поръчка , чрез Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка
чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС
Цонево, за срок до 31.12.2019 г“, съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на
СИДП ДП – Шумен, открита с Решение №60/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС
Цонево
В съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя , комисията
проведе публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на външни
автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до
31.12.2019 г“, съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,
открита с Решение №60/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС Цонево, по следния ред.

На 26.03.2019г. от 14.00 часа , определената комисия със Заповед №90/26.03.2019г.
на директора на ТП ДГС Цонево, в състав:
Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево
Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен счетоводител при ТП ДГС
Цонево
2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево,
извърши следното:
Комисията установи, че за участие в публичното състезание има подадени три
оферти, както следва:
1. Оферта от „ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД , гр.Провадия, обл.варна, ул.Драгоман
№8, ЕИК 103861478, с вх.№438/18.03.2019г., час на постъпване: 15.00 часа
2. Оферта от „ПРИМЕКС“ ЕООД, гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7, адрес за
кореспонденция: гр.Шумен, ул.Цветан Зангов №1, ЕИК 127033207, с
вх.№455/18.03.2019г., час на постъпване: 13.30 часа
3. Оферта от „ДИАНА“ООД, гр.Благоевград, пл.Георги Измерлиев №15, ет.1,
офис №5,ЕИК 811187662, с вх.№476/25.03.2019г., час на постъпване: 13.10
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 офертите са получени в деловодството на ТП
ДГС Цонево в рамките на указания срок- 17.00 часа на 25.03.2019г. и че пликовете са с
ненарушена цялост.
Комисията констатира, че няма подадени оферти след изтичане на крайният срок за
подаването им.
Комисията отвори публично офертите 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 26.03.2019г. в 14.20 часа и я възобнови на
закрито заседание на 26.03.2019г. в 14.20 часа.
Извършена бе проверка за съответствие на офертите с условията на възложителя,
чрез детайлното им разглеждане, относно наличието и редовността на представените
документи за личното състояние на участниците.
1.Оферта от „ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника не е поставено в
отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, такъв
плик липсва в офертата на „ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.47,
ал.3 от ППЗОП при публично състезание опаковката на офертата , в която са
документите , включва и отделен непрозрачен и запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценовото предложение по чл.39, ал.3,
т.2 от ППЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.3 от ППЗОП: комисията отваря по
реда на тяхното постъпване запечатани непрозрачни опаковки на офертите на
участниците в процедурата и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието
на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съгласно
разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП най- малко трима членове на комисията

подписват. Освен това в утвърдената от Възложителя документация за обществената
поръчка изрично е записано, че Ценовото предложение по образец №5 , следва да е
поставено в запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ ,
който съдържа ценовото предложение на участника. Посочено е изрично в
документацията , че извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е
посочена никаква информация относно цената. Участници, които са включили / посочили някъде
в офертата си, извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата
цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Комисията констатира, че в офертата на участника „ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД е налично
ценово предложение, но то е извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. С оглед
гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя
да отстрани офертата на участника „ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД от по- нататъшно участие в

процедурата, т.к. участникът не отговаря на предварително обявениет условия на
обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми
за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до 31.12.2019 г“, съгласно
Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен, открита с Решение
№60/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС Цонево
2.Оферта от „ПРИМЕКС“ ЕООД
По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан
надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания
изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира
следното:
По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното
състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54
от ЗОП.
- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за
задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно
част критерии за подбор .
Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да
използва подизпълнител или ресурсите на трети лица.
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.
3.Оферта от „ДИАНА“ ООД
По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан
надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания
изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира
следното:

По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното
състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54
от ЗОП.
- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за
задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно
част критерии за подбор .
Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да
използва подизпълнител или ресурсите на трети лица.
Участника „ДИАНА“ 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 „ДИАНА“ ООД до следващата фаза на процедурата.
Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническото предложение на
допуснатите участници и преценка за съответствието с предварително обявените
изисквания от Възложителя.
По отношение на участника „ПРИМЕКС“ ЕООД е установено , че същия е
изготвил Техническото си предложение , съгласно изискванията на Възложителя и е
предложил извършване на доставките, в рамките на указанията на Възложителя и при
технически параметри , съобразно техническата спецификация на Възложителя.
По отношение на участника „ДИАНА“ ООД е установено , че същия е изготвил
Техническото си предложение , съгласно изискванията на Възложителя и е предложил
извършване на доставките, в рамките на указанията на Възложителя и при технически
параметри , съобразно техническата спецификация на Възложителя.
След допускането на всички участници 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 01.04.2019г. от 11.00 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 на интернет адреса на поръчката https://wp.me/p82oCV-cQS, чрез изпращане на съобщение за това , подписано от
Председателя на комисията.
Комисията преустанови своята работа на 26.03.2019г. в 15.40 часа, като за действията
си описани по- горе състави и подписа Протокол №1 от 26.03.2019г.
Председателят на комисията изготви и подписа съобщение с изх.№273 от
26.03.2019г. 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 адреса на обособената електронна преписка на поръчкаhttps://wp.me/p82oCV-cQS на 26.03.2019г.
На 01.04.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №90/26.03.2019г.
на директора на ТП ДГС Цонево, в състав:
Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево
Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен счетоводител при ТП ДГС
Цонево

2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево, без
да са настъпили промени в състава 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 присъстващи участници или техни упълномощени
представители , както и представители на средствата за масово осведомяване .
Комисията отвори и оповести ценовата оферта на допуснатите участници до този
етап на процедурата и установи, както следва:
1.Представената ценова оферта от участника „ПРИМЕКС“ ЕООД отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия и съдържат всички необходими
документи
2.Представената ценова оферта от участника „ДИАНА“ ООД отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия и съдържат всички необходими
документи.
Мотивите за допускане на участниците, предложената цена за изпълнение на
доставката и всички останали действия на комисията са отразени в Протокол
№2/01.04.2019г.
Комисията класира участниците, както следва:
На първо място- „ДИАНА“ООД, гр.Благоевград, пл.Георги Измерлиев №15,
ет.1, офис №5,ЕИК 811187662
При предложена цена в размер в размер на 3198,40 лв. (три хиляди сто
деветдесет и осем лева и 40 ст) без вкл. ДДС. при следните единични цени без вкл. ДДС,
съответно обща стойност както следва:

№

Вид на
автомобила

Прогнозно
количество
Размер

Предлагана
ед.цена в лева
без ДДС
Предлагана
обща цена в
лева без ДДС

брой

к.4 х к.5
1

2

3

4

5

6

1

Лада Нива

175/80 /R 16

20

70,20

1404,00

2

Сузуки
Джимни

4

82,20

328,80

3

УАЗ 452

4

101,50

406,00

205/ 70 /R15

215/90-15С (8.40-15C )

205/80 R16
4

Тойота
Хайлукс

5

Мицубиши L
300

ОБЩО

4

172,20

688,80

225/75/R 15

4

92,70

370,80

Х

Х

Х

3198,40

2. В посочените ед.цени от настоящето предложение са включени всички разходи за
опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на
Изпълнителя, същите са в лева без ДДС - франко обекта на Възложителя – ТП ДГС Цонево,
с.Цонево, обл..Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, и не са по-високи от единичните продажни цени
в търговските ни обекти..
3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка
за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени
съгласно ценовата ни оферта.
Посочените единични цени на предложените от нас автомобилни гуми включват всички
разходи по доставката им франко посоченото от възложителя място, БЕЗ РАЗХОДИ ПО
демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, обработка на джанта, смяна на вентил, баланс на
гума.
Посочените ед.цени по видове гуми включват всички разходи по изпълнение на
обществената поръчка и не подлежат на промяна за периода на нейното действие.
3.Начин на плащане:
Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя
в срок до 10 календарни дни въз основа на двустранен- приемо-предавателен протокол
(двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим
документ) за извършената доставка и оригинална фактура представена от Изпълнителя.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно Ценовото
предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през
периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс.
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата
спецификация гуми.
Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на проектодоговора към настоящата документация.
5.Известно ни е , че включените в Техническата спецификация видове и количества гуми
не са изчерпателни по отношение на възможните видове и количества гуми, които ще бъдат
заявени въз основа на Договора. Могат да се възложат и доставят и други разновидности на гуми,
които са необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на договора.
При поръчка на гуми извън посочените в техническата спецификация и в рамките на
прогнозния финансов ресурс на Възложителя, предлагаме отстъпка в размер на 5 % (пет
процента)от обявените цени в обекта ни за съответния вид.

На второ място- „ПРИМЕКС“ ЕООД, гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7, адрес за
кореспонденция: гр.Шумен, ул.Цветан Зангов №1, ЕИК 127033207, при предложена
цена в размер на 3415,84 лв. (три хиляди четиристотин и петнадесет лева и 84 ст) без
вкл. ДДС при следните единични цени без вкл. ДДС, съответно обща стойност както
следва:

№

Вид на
автомобила

Прогнозно
количество
Размер

Предлагана
ед.цена в лева
без ДДС
Предлагана
обща цена в
лева без ДДС

брой

к.4 х к.5
1

2

3

4

5

6

1

Лада Нива

175/80 /R 16

20

71,83

1436,60

2

Сузуки
Джимни

4

99,87

399,48

4

115,17

460,68

4

122,60

490,40

205/ 70 /R15

215/90-15С (8.40-15C )
3

УАЗ 452

4

Тойота
Хайлукс

5

Мицубиши L
300

225/75/R 15

4

157,17

628,68

ОБЩО

Х

Х

Х

3415,84

205/80 R16

2. В посочените ед.цени от настоящето предложение са включени всички разходи за
опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на
Изпълнителя, същите са в лева без ДДС - франко обекта на Възложителя – ТП ДГС Цонево,
с.Цонево, обл..Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, и не са по-високи от единичните продажни цени
в търговските ни обекти..
3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка
за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени
съгласно ценовата ни оферта.
Посочените единични цени на предложените от нас автомобилни гуми включват всички
разходи по доставката им франко посоченото от възложителя място, БЕЗ РАЗХОДИ ПО
демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, обработка на джанта, смяна на вентил, баланс на
гума.
Посочените ед.цени по видове гуми включват всички разходи по изпълнение на
обществената поръчка и не подлежат на промяна за периода на нейното действие.
3.Начин на плащане:
Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя
в срок до 10 календарни дни въз основа на двустранен- приемо-предавателен протокол
(двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим
документ) за извършената доставка и оригинална фактура представена от Изпълнителя.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно Ценовото
предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през
периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс.

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата
спецификация гуми.
Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на проектодоговора към настоящата документация.
5.Известно ни е , че включените в Техническата спецификация видове и количества гуми
не са изчерпателни по отношение на възможните видове и количества гуми, които ще бъдат
заявени въз основа на Договора. Могат да се възложат и доставят и други разновидности на гуми,
които са необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на договора.
При поръчка на гуми извън посочените в техническата спецификация и в рамките на
прогнозния финансов ресурс на Възложителя, предлагаме отстъпка в размер на 8 % (осем
процента )от обявените цени в обекта ни за съответния вид.

Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на външни
автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до
31.12.2019 г“, съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,
открита с Решение №60/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС Цонево, с участника
класиран на първо място- „ДИАНА“ООД, гр.Благоевград, пл.Георги Измерлиев
№15, ет.1, офис №5,ЕИК 811187662
При предложена цена в размер в размер на 3198,40 лв. (три хиляди сто
деветдесет и осем лева и 40 ст) без вкл. ДДС. при следните единични цени без вкл. ДДС,
съответно обща стойност както следва:

№

Вид на
автомобила

Прогнозно
количество
Размер

Предлагана
ед.цена в лева
без ДДС
Предлагана
обща цена в
лева без ДДС

брой

к.4 х к.5
1

2

3

4

5

6

1

Лада Нива

175/80 /R 16

20

70,20

1404,00

2

Сузуки
Джимни

4

82,20

328,80

4

101,50

406,00

4

172,20

688,80

4

92,70

370,80

205/ 70 /R15

215/90-15С (8.40-15C )
3

УАЗ 452

4

Тойота
Хайлукс

5

Мицубиши L
300

205/80 R16

225/75/R 15

ОБЩО

Х

Х

Х

3198,40

2. В посочените ед.цени от настоящето предложение са включени всички разходи за
опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, както и печалбата на
Изпълнителя, същите са в лева без ДДС - франко обекта на Възложителя – ТП ДГС Цонево,
с.Цонево, обл..Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, и не са по-високи от единичните продажни цени
в търговските ни обекти..
3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка
за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени
съгласно ценовата ни оферта.
Посочените единични цени на предложените от нас автомобилни гуми включват всички
разходи по доставката им франко посоченото от възложителя място, БЕЗ РАЗХОДИ ПО
демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, обработка на джанта, смяна на вентил, баланс на
гума.
Посочените ед.цени по видове гуми включват всички разходи по изпълнение на
обществената поръчка и не подлежат на промяна за периода на нейното действие.
3.Начин на плащане:
Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя
в срок до 10 календарни дни въз основа на двустранен- приемо-предавателен протокол
(двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим
документ) за извършената доставка и оригинална фактура представена от Изпълнителя.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно Ценовото
предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през
периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс.
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата
спецификация гуми.
Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на проектодоговора към настоящата документация.
5.Известно ни е , че включените в Техническата спецификация видове и количества гуми
не са изчерпателни по отношение на възможните видове и количества гуми, които ще бъдат
заявени въз основа на Договора. Могат да се възложат и доставят и други разновидности на гуми,
които са необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на договора.
При поръчка на гуми извън посочените в техническата спецификация и в рамките на
прогнозния финансов ресурс на Възложителя, предлагаме отстъпка в размер на 5 % (пет
процента)от обявените цени в обекта ни за съответния вид.

Настоящият протокол се изготви на 01.04.2019г и представи на Възложителя на 01.04.2019г.
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 настоящия протокол са Протокол №1/26.03.2019г. и Протокол
№2/01.04.2019г.
Протоколът съдържа 9 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на
обществената поръчка.
Председател: инж. подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - ......................
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