
 

 

УТВЪРДИЛ:.....подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД......... 

Директор ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ.АНТОН ДИМИТРОВ 

05.06.2020г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/04.06.2020г. 

 
          На 04.06.2020 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №234/04.06.2020г. 

на директора на  ТП ДГС Цонево,  в състав: 

         Председател: инж.Кристалин Тодоров - зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. Теменужка Петкова- РСО- главен  счетоводител при ТП ДГС Цонево  

                        2. Илина Стоянова- юрисконсулт 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 : най-ниската предложена цена относно процедура, открита чрез 

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 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2020-0103 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  

https://wp.me/p82oCV-d2f. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

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

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

04.06.2020 г.,  

          -получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП от членовете на комисията; 

          -проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  изискванията на 

ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна; 

          -комисията ще отвори опаковките с офертите съгласно ЗОП и ППЗОП по реда на 

постъпването им и ще провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести останалите  документи;  

           -подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на всеки от участниците депозирали оферта; 

           -отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на 

ценовото предложение на участника. Подписване на ценовото предложение на участника 

от комисията; 

           -закриване на публичното заседание на комисията 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=976465&newver=2


          - след приключване на публичната част комисията ще проведе 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; 

            

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 03.06.2020г.  , 

такива  са  постъпили от , както следва: 

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

осн.чл.59 от ЗЗЛД,  ЕИК 200507646, с вх.№727/01.06.2020г., час на 

постъпване: 13,00 часа  

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

осн.чл.59 от ЗЗЛД,  ЕИК 127033207, с вх.№744/03.06.2020г., час на 

постъпване: 13,42  

        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 

         Председателят на комисията обяви, че участниците  в процедурата или техни 

упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          Направена бе справка към 04.06.2020г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията на 

ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност 

на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата 

данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че опаковката  с офертата  е с ненарушена цялост и отговаря 

от външна страна на изискванията на ЗОП и тези на възложителя.. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

      1.1.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „КАРИО“ ООД       

При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1. Заявление за участие съдържащо Опис на представените документи (в оригинал); 

2. ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя - в оригинал; 

4. Сравнителна таблица за предложени еквивалентни стоки 



5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал,  

6. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение. 

         Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение,  т.к. такива 

не присъстваха на публичното заседание на комисията. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП , комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на участника„КАРИО“ ООД, 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. 

 

1.2.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „ПРИМЕКС“ 

ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1.Заявление за участие, съдържащо Опис на представените документи (в оригинал); 

2.ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

       3.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя - в оригинал; 

       4.Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал,  

       5.Декларация за конфеденциалност по чл.102 от ЗОП- в оригинал 

        6.Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение. 

         Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение,  т.к. такива 

не присъстваха на публичното заседание на комисията. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП , комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на участника „ПРИМЕКС“ ЕООД, 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. 

 

       С посоченото действие приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 04.06.2020г. в 11.20 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 04.06.2020г. от 13.00 часа 

в административната сграда на ТП ДГС Цонево,  с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.трендафиов 

№54. 

 

      На 04.06.2020г. от 13.00 часа, комисията продължи своята работа на закрито 

заседание, като извърши следното: 

      Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица  в обявлението и 

документацията за обществената поръчка , че  действията на комисията ще се извършват 

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). 



      Във връзка с посоченото, Комисията следва да разгледа и оцени ценовото 

предложение на участниците. 

   

  Съгласно документацията утвърдена от възложителя , Прогнозната  стойност на поръчката 

е в размер на 4000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни 

автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ в 

размер до 1000,00 лева без ДДС. 

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка  включва всички плащания към бъдещия 

изпълнител, включително предвидената опция, посочена изрично в документацията по 

обществената поръчка. 

   Възложителят си запазва правото на „опция за доставки на външни автомобилни гуми за 

служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ към настоящата 

обществена поръчка в размер до 1000,00 лева без ДДС от прогнозната стойност на поръчката. 

Стойността на опцията е включена в прогнозната  стойност на поръчката 

 

      „Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в 

техническата спецификация“ възниква при необходимост от закупуване на външни 

автомобилни гуми за служебни МПС, които не са предвидени в техническата спецификация на 

възложителя.  Условията за упражняване на опцията се посочват в проекта на договор за 

възлагане на обществената поръчка. Възложителят може да реализира правото си на „опция за 

доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата 

спецификация“ в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. 

„Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в 

техническата спецификация“ се реализира, чрез сключването, между Възложителя и 

Изпълнителя на допълнително споразумение /анекс/ към договора за възлагане на обществена 

поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  В този случай и при възникване на 

необходимост , Възложителят си запазва правото да закупи външни автомобилни гуми за 

служебни МПС извън техническата спецификация на база обявената в търговските обекти на 

изпълнителя цена в лева без ДДС за съответния артикул, намалена с обявения от изпълнителя 

в ценовото му предложение процент отстъпка , на стойност до 1000,00  от прогнозния ресурс 

за доставка на външни автомобилни гуми за служебни МПС. 

Забележка: Предлаганият процент отстъпка на артикулите следва да се посочи като цяло 

положително число и остава непроменен за целия период на договора. 

   Критерият определен от възложителя за оценка офертите е „най-ниска цена” 

        Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо 

място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място-

участникът предложил най-висока. 

 

       1.Комисията разгледа ценовото предложение на „КАРИО“ ООД, състоящо се от 

две  страници, 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. 

 
        Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя и не надхвърля пределния финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен 

от възложителя.  

       При проверка на предложената единична и обща цена, Комисията не констатира да 

е налице несъответствие. Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не 

надвишава пределния финансов ресурс определен от възложителя.       При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника , поради което 

комисията взе единодушно решение: 



      Допуска участника „КАРИО“ ООД до следващия етап – разглеждане на 

техническото предложение . 

 

       2.Комисията разгледа ценовото предложение на „ПРИМЕКС“ ЕООД, състоящо се 

от две  страници, 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. 

      

        Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя и не надхвърля пределния финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен 

от възложителя.  

       При проверка на предложената единична и обща цена, Комисията не констатира да 

е налице несъответствие. Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не 

надвишава пределния финансов ресурс определен от възложителя.       При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника , поради което 

комисията взе единодушно решение: 

      Допуска участника „ПРИМЕКС“ ЕООД до следващия етап – разглеждане на 

техническото предложение . 

 

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

оферта не констатира 

       

    Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „КАРИО“ ООД, като установи следното: 

         I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като: 

ІІI. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, 

при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с 

условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие 

и приложения проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни 

количества стоки по артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

№ 

  

  

Марка  и 

модел 

размер 

  

  

Теглови и 

скоростен индекс 

  

  

Сезонност  /година на 

производство 

изисквания  към 

характеристиките 

които следва да 

покриват 

предлаганите гуми 

съгласно  

Европейски 

регламент за 

етикирането  

(Регламент ЕО 

№1222/2009) 

Предлагана марка/ 

модел  

К-во 

 брой 

 

  

  

сезонност 
Година на 

производство    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Лада Нива 

175/80 /R 

16 

 

Модел на шарка 

ВЛИ-5 

Теглови индекс 85 

Скоростен индекс Р летни 2019г х НОРТЕК ВЛИ-5 4 



 

2 

Сузуки 

 S х 4 

205/ 60 

/R16 

 

Товарен индекс92 

Скоростен индекс 

Н 

 летни 2019 

1.Горивна 

ефективност- В 

2.Сцепление на 

мокро- А 

3.Външен шум –  70 

db 

GOODYEAR 

EFFICIENT GRIP 

PERFORMANCE 4 

3 

УАЗ  

215/90-

R15  

х 

 зимни 2019 х НОРТЕК FS-510 4 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205 R16 

 

Товарен индекс 

110/108 

Скоростен индекс S 

 всесезонни 2019 

1.Горивна 

ефективност- E 

2.Сцепление на 

мокро- C 

3.Външен шум –  

72 db 

GOODYEAR 

WRANGLER AT 

ADVENTURE 4 

5 

Тойота 

RAV 

225/65/R 

17  

Товарен индекс 

102 

Скоростен индекс 

H 

 летни 2019 

1.Горивна 

ефективност- C 

2.Сцепление на 

мокро- C 

3.Външен шум –  

68 db 

GOODYEAR 

EFFICIENT GRIP 

SUV 4 

 

Забележка: В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от 

възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни 

характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени 

от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството 

на предлаганите от участника 

Известно ни е , че видовете и количествата гуми са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между 

Възложителя и Изпълнителя. 
 

IV. При изпълнение на поръчката заявяваме, че ще спазваме следните минимални 

изисквания към доставките, както следва: 

        1.Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на 

поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 

съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например 

– указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 

      Товарене, транспорт , разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Съгласни сме  товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до 

мястото на предназначението да е за наша сметка 



      Опаковка и обозначение 

      Доставката ще е опакована така, че да предотврати повреда или влошаване на 

състоянието й по време на транспортирането й  до крайната дестинация. Непредвидени 

и случайни разходи по транспорт и съхранение са за наша  сметка . 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

наша сметка. 
 

2. Приемаме, че: 

 Заявката ще се извършва на телефон 044 622324( посочва се телефон за заявки) , 

факс 044 622324 ( посочва се факс за заявки) или по електронен път на следния ел. адрес: 
i.ignatova@cario.bg ( посочва се ел. адрес за заявки).  

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид 

и количество с приемо- предавателен протокол (двустранен – приемо- предавателен 

протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим документ), подписан от двете 

страни в два екземпляра, като за дата на доставката се счита датата записана на приемо- 

предавателния протокол (двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, 

стокова разписка или друг съотносим документ) от получателя на доставката 
 

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

 

1.Срок за доставка-  7(седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

Забележка: До  7(седем) календарни дни 

2.Срок на договора 31.12.2020г.  

3.Място на доставка: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

 

VI. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
 

        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. 
 

       Комисията установи , че предложението за изпълнение на поръчката е по образеца 

към документацията за участие 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. 

 

        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 пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „ПРИМЕКС “ ЕООД, като установи следното: 

 

         I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като: 

ІІI. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, 

при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с 

условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие 

и приложения проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни 

количества стоки по артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

№ 

  

  

Марка  и 

модел 

размер 

  

  

Теглови и 

скоростен индекс 

  

  

Сезонност  /година на 

производство 

изисквания  към 

характеристиките 

които следва да 

покриват 

предлаганите гуми 

съгласно  

Европейски 

регламент за 

етикирането  

(Регламент ЕО 

№1222/2009) 

Предлагана марка/ 

модел  

К-во 

 брой 

 

  

  

сезонност 
Година на 

производство    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Лада Нива 

175/80 /R 

16 

 

Модел на шарка  

VLI-5 

Теглови индекс 85 

Скоростен индекс P 

. летни 2019 х 

Заличено на 

осн.чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

2 

Сузуки 

 S х 4 

Товарен индекс 92 

Скоростен индекс 

H летни 2019 

1.Горивна 

ефективност- C 

2.Сцепление на 

Заличено на 

осн.чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 



205/ 60 

/R16 

 

 мокро- A 

3.Външен шум –  70 

db 

3 

УАЗ  

215/90-

R15  

х 

 зимни 2019 х 

Заличено на 

осн.чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 

R16 

 

Товарен индекс 104 

Скоростен индекс T 

 всесезонни 2019 

1.Горивна 

ефективност- E 

2.Сцепление на 

мокро- C 

3.Външен шум –  

72 db 

Заличено на 

осн.чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

5 

Тойота 

RAV 

225/65/R 

17  

Товарен индекс 

102 

Скоростен индекс 

H 

 летни 2019 

1.Горивна 

ефективност- A 

2.Сцепление на 

мокро- B 

3.Външен шум –  

69 db 

Заличено на 

осн.чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

 

Забележка: В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от 

възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни 

характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени 

от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството 

на предлаганите от участника 

Известно ни е , че видовете и количествата гуми са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между 

Възложителя и Изпълнителя. 
 

IV. При изпълнение на поръчката заявяваме, че ще спазваме следните минимални 

изисквания към доставките, както следва: 

        1.Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на 

поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 

съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например 

– указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 

      Товарене, транспорт , разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Съгласни сме  товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до 

мястото на предназначението да е за наша сметка 

      Опаковка и обозначение 

      Доставката ще е опакована така, че да предотврати повреда или влошаване на 

състоянието й по време на транспортирането й  до крайната дестинация. Непредвидени 

и случайни разходи по транспорт и съхранение са за наша  сметка . 



        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

наша сметка. 
 

2. Приемаме, че: 

 Заявката ще се извършва на телефон 054 832600 ( посочва се телефон за заявки) , 

факс ..................... ( посочва се факс за заявки) или по електронен път на следния ел. адрес: 
office@primex-bg.com ( посочва се ел. адрес за заявки).  

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид 

и количество с приемо- предавателен протокол (двустранен – приемо- предавателен 

протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим документ), подписан от двете 

страни в два екземпляра, като за дата на доставката се счита датата записана на приемо- 

предавателния протокол (двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, 

стокова разписка или друг съотносим документ) от получателя на доставката 
 

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

 

1.Срок за доставка-  7(седем)  календарни дни, след заявка на Възложителя. 

Забележка: До  7(седем) календарни дни 

2.Срок на договора 31.12.2020г.  

3.Място на доставка: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

 

VI. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
 

      Комисията установи , че предложението за изпълнение на поръчката е по образеца 

към документацията за участие 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. 

 

        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 „ПРИМЕКС“ 

ЕООД и допуска същия до следващ етап на процедурата 

 

 

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

документите за лично състояние   на участниците в низходящ ред спрямо получените 

оценки. 

      1.Оферта от КАРИО  ООД. 

 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис: 

     Заявление за участие, което включва: 

     -Опис на представените документи; 

     -Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 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 осн.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 на 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 . 

 

      2.Оферта от ПРИМЕКС  ЕООД. 

 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис: 

     Заявление за участие, което включва: 

     -Опис на представените документи; 

     -Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 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 осн.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 на 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 . 

 

          КЛАСИРАНЕ: 

          Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовото предложение 

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 основаниечл.61, т.7 от ППЗОП , комисията единодушно реши: 

           Класира на първо място: 

           „ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: заличено на осн.чл.59 от 

ЗЗЛД,  ЕИК 127033207, 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 осн.чл.59 от ЗЗЛД,  

ЕИК 200507646, 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 

 

        Настоящият протокол е съставен на 04.06.2020г и подписан в един екземпляр. 

       След изготвяне на доклад и подписването му от всички членове на комисията , 

цялата документация по поръчката да се предаде на възложителя за вземане на решение 

по чл.181, ал.6 от ЗОП за определяне на изпълнител 

        Комисията преустанови своята работа на 04.06.2020г. в 14.50 часа. 

        Протоколът съдържа 16 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

      

Председател:    инж.Кристалин Тодоров- ......... подписано и заличено на 

осн.чл.59 от ЗЗЛД............. 

Членове:       1. Теменужка Петкова - ...... подписано и заличено на 

осн.чл.59 от ЗЗЛД................ 

                       2. Илина Стоянова  - ........ подписано и заличено на 

осн.чл.59 от ЗЗЛД................       

 


