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Доклад 
 

           По  чл.60 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, съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед №414/11.12.2019г 

на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №213 от 11.05.2020 г на 

директора на ТП ДГС Цонево, съгласно Протокол №1/04.06.2020г. за работата на 

комисията  

           На 04.06.2020 г. от 15:00 часа, комисия, определена  със Заповед 

№234/04.06.2020г. на директора на  ТП ДГС Цонево,  в състав: 

         Председател: инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор при ТП 

ДГС Цонево 

         Членове:1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО- главен  счетоводител 

при ТП ДГС Цонево  

                        2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- юрисконсулт при ТП ДГС 

Цонево 

 

           Се събра със задача да състави Доклад  по чл.60 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, съгласно техническа спецификация“ , съгласно 

Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№213 от 11.05.2020 г на директора на ТП ДГС Цонево 

       Посоченият състав на комисията не се е променял в хода на провеждане на 

процедурата. Заповеди , с които се променят срокове, задачи или състав на комисията 

не са издавани, поради липса на промяна на обстоятелствата. 

        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, съгласно 

техническа спецификация“ , съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №213 от 11.05.2020 г на директора на ТП ДГС 

Цонево,  по следния ред. 

 

         На  04.06.2020г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед 

№234/04.06.2020г. на директора на  ТП ДГС Цонево,  в състав: 

         Председател: инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор при ТП 

ДГС Цонево 

         Членове:1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО- главен  счетоводител 

при ТП ДГС Цонево  

                        2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- юрисконсулт при ТП ДГС 

Цонево,   извърши следното: 

       Комисията установи, че за участие в публичното състезание, има подадени две 

оферти, както следва:  

1. Оферта от „КАРИО“ ООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, с вх.№727/01.06.2020г., час на постъпване: 13,00 

часа  

2. Оферта от „ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, с вх.№744/03.06.2020г., час на постъпване: 13,42  

      Кратко описание на работния процес и действия на комисията по отваряне, 

разглеждане и оценяване на постъпилите оферти.  

      В публично заседание проведено на 04.06.2020г. от 11.00 часа , председателят на 

комисията получи с приемо приемо- предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП 

документите за обществената поръчка и постъпилите оферти за участие. 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 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

      Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  

изискванията на ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна. 

     Комисията  отвори опаковката с офертата на участника и  провери за наличието на 

отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести устно направените  от същите ценови предложения .Членовете на комисията 

подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на участниците, след което оповестиха останалата част от приложените 

към офертата документи.С тези действия приключи публичната част на заседанието. 

      В съответствие с утвърдения график за провеждане на заседанията, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание, което се проведе на 04.06.2020г. от 13.00 

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

     Действията на комисията  се извърши в последователността, посочена в чл.181, ал.2 

от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията 

на участниците по съответните показатели за оценка на офертите). 

     Участникът „КАРИО“ ООД предлага цена за изпълнение на поръчката, както 

следва: 

 



І.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозни 

видове външни автомобилни гуми за служебни МПС в размер на 2632.32 лв. (две хиляди 

шестотин тридесет и два лева и 32 ст) без вкл. ДДС, както следва:  

 

№ 

  

  

Вид на 

автомобила  

  

  

Размер  

  

  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

 

  

  

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС 

 

  к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 Лада Нива 175/80 /R 16 4 74,17 296,68 

2 

Сузуки 

 S х 4 

 

205/ 60 /R16 

 4 143,32 573,28 

3 УАЗ  

 

215/90-R15  4 116,67 466,68 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 

 4 145,42 581,68 

5 

Тойота RAV 

4 225/65/R 17 4 178,50 714,00 

 ОБЩО Х Х Х 2632,32 

 

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. 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката. 

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 представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 

10(десет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след 

съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ 

или друг съотносим документ за извършената доставка. 

     5.При поръчка на външни автомобилни гуми за служебни МПС извън посочените в 

техническата спецификация, предлагаме   отстъпка в размер на  35 % (тридесет и пет процента 

)от обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

 



     Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от 

възложителя образец и подписано от управителя на дружеството.При аритметична 

проверка  на предложената цена, Комисията  не констатира несъответствия. 

 

       Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава пределния 

финансов ресурс за изпълнение на доставките определен от възложителя. При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника 

        Участникът „ПРИМЕКС“ ЕООД предлага цена за изпълнение на поръчката, 

както следва: 

 

І.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозни 

видове външни автомобилни гуми за служебни МПС в размер на 2403,32 лв. (две хиляди 

четиристотин и три лева и 32 ст) без вкл. ДДС, както следва:  

 

№ 

  

  

Вид на 

автомобила  

  

  

Размер  

  

  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

 

  

  

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС 

 

  к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 Лада Нива 175/80 /R 16 4 70,20 280,80 

2 

Сузуки 

 S х 4 

 

205/ 60 /R16 

 4 113,20 452,80 

3 УАЗ  

 

215/90-R15  4 116,03 464,12 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 

 4 110,20 440,80 

5 

Тойота RAV 

4 225/65/R 17 4 191,20 764,80 

 ОБЩО Х Х Х 2403,32 

 

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. 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката. 



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 представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път в 

10(десет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след 

съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ 

или друг съотносим документ за извършената доставка. 

5.При поръчка на външни автомобилни гуми за служебни МПС извън посочените в 

техническата спецификация, предлагаме   отстъпка в размер на  8 % (осем процента)от 

обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

      

      Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от 

възложителя образец и подписано от управителя на дружеството.При аритметична 

проверка  на предложената цена, Комисията  не констатира несъответствия. 

      Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава пределния 

финансов ресурс за изпълнение на доставките определен от възложителя. При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника. 

Комисията извърши проверка по реда на чл.72, ал.1 от ЗОП, но особено благоприятна 

оферта не констатира.  

 

       Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на допуснатия участник „КАРИО“ ООД е по образеца към 

документацията  и съдържа  всички необходими изявления на участника в посочените 

от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката. 

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 
        Към техническото предложение участникът е представил сравнителна таблица за 

съществените работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите гуми и 

тези посочени от възложителя по отношение на гумите посочени в пункт 4 и 5 от техническата 

спецификация на Възложителя, а именно: 

      В сравнителната таблица, участникът е предложил следните гуми и обосновка: 

       Пункт 4 : Тойота Хайлукс , 205 R 16, товарен индекс -110, скоростен индекс – S, горивна 

ефективност –Е, сцепление на мокро- С, външен шум-  72 db. 

      Обосновка : разликата е в това, че предлаганата от нас гума е с товарен индекс по-висок със 

160 кг на гума, а скоростния индекс е по-нисък с 10 км в час или 104=900 кг/ 110 = 1060кг  ; Т = 

190 кв в час /S = 180 км.в час 

       Пункт 5 : Тойота RAV , 225/65 R 17, товарен индекс -102, скоростен индекс – Н , горивна 

ефективност –С, сцепление на мокро- С, външен шум-  68 db. 

      Обосновка: разликата е единствено в етикета. 

      Комисията след преценка на направеното от участника техническо предложение , счита че 

същото отговаря на заложените от възложителя изисквания , като от представената сравнителна 

таблица за съществените работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите 

от него стоки, и тези посочени от възложителя, е видна тяхната еквивалентност, или 

превъзходството на предлаганите от участника. 
 

        С оглед изложеното , Комисията приема , че представеното от участника 

предложение за изпълнение отговаря на утвърдената от възложителя техническа 

спецификация и съответства на поставените от последния изисквания , поради което 

комисията прие , че не са налице основания за отстраняване на участника „КАРИО“ 

ООД и допуска същия до следващ етап на процедурата. 

 



       Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на допуснатия участник „ПРИМЕКС“ ЕООД е по образеца към 

документацията  и съдържа  всички необходими изявления на участника в посочените 

от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката. 

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

 

      Комисията прие , че представеното от участника предложение за изпълнение 

отговаря на утвърдената от възложителя техническа спецификация и съответства на 

поставените от последния изисквания , поради което не са налице основания за 

отстраняване на участника „ПРИМЕКС“ ЕООД. 

 

       Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане 

на документите за лично състояние   на допуснатите участници в низходящ ред спрямо 

получените оценки. 

       След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на 

участника КАРИО  ООД комисията установи , че всички изискуеми документи са 

представени по вид , форма и образец, съгласно изискванията на възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

представен на магнитен носител – CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца 

приложен към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен 

подпис на управителя- /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/на 28.05.2020г. в 16:41 

часа. 

          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- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана 

от управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване . 

 

        След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на 

участника ПРИМЕКС ЕООД комисията установи , че всички изискуеми документи са 

представени по вид , форма и образец, съгласно изискванията на възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

представен на магнитен носител – CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца 



приложен към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен 

подпис на управителя/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/на 02.06.2020г. в 10:02 

часа. 

       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- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана 

от управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване . 

 

        При тези данни, комисията прие че офертите на участниците отговарят на 

изискванията на възложителя и не са налице основания за отстраняването им . 

Действията на комисията са обективирани в Протокол №1/04.06.2020г. 

       Класиране на участниците: 

      Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовите предложения 

на участниците, след прилагане на критерия най- ниска цена и след като се установи 

съответствие на офертите с поставените от възложителя изисквания за лично състояние 

и критерии за подбор, на основание чл.61, т.7 от ППЗОП , комисията единодушно 

реши: 

           Класира на първо място: 

           „ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/ с оферта вх.№744/03.06.2020г., час на постъпване: 13,42 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2403,32 лв. (две хиляди 

четиристотин и три лева и 32 ст) без вкл. ДДС 

 

           Класира на второ място: 

         „КАРИО“ ООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/, с оферта вх.№727/01.06.2020г., час на постъпване: 13,00 часа  
           Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2632.32 лв. (две хиляди шестотин 

тридесет и два лева и 32 ст) без вкл. ДДС 

 

          Мотивите за допускане, липсата  на основания за  отстраняване на участниците са 

отразени в Протокол №1/04.06.2020г. 

 

         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, съгласно 



техническа спецификация“ , съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №213 от 11.05.2020 г на директора на ТП ДГС 

Цонево, с участника класиран на първо място ,  както следва: 

          „ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, с оферта вх.№744/03.06.2020г., час на постъпване: 13,42 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2403,32 лв. (две хиляди 

четиристотин и три лева и 32 ст) без вкл. ДДС 

 

      Настоящият доклад се изготви на 04.06.2020г и представи на Възложителя на 

05.06.2020г. 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 доклад  е Протокол №1/04.06.2020г.  

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

обществената поръчка. 

 

 

 

Председател:    инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ ........./п/............. 

 

Членове:       1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- ......../п/.............. 

 

                       2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- ........../п/..............       

 


