
ПРОТОКОЛ 

 

№ 3/15.12.2016г. 

 
 

На 15.12.2016 г. от 11:00 часа, Комисия, определена със Заповед                      

№170/01.12.2016 г. на директора на  ТП ДГС Провадия инж.Живко Живков- 

Възложител,  в състав: 

         Председател: инж.Ангелина Янева- зам.директор  при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП 

ДГС Провадия 

      се събра със задача да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, да оповести публично предложените ценови оферти на 

допуснатите участници в обществената поръчка и да класира подадените 

оферти  , 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 автомоблни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2016 година“ , съгласно 

Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №164/08.11.2016г на директора на ТП ДГС Провадия. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи 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. 

 

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати 

участници до този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „Примекс“ ЕООД. 

          Комисията констатира цялост на плика , отвори го и установи 

наличност на изискуемите документи. Председателят на комисията прочете 

ценовото предложение. 

         



№ по 

ред 

Марка размер Летни за 1 брой Зимни за 1 

брой 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой летни гуми 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой зимни гуми 

1. ВАЗ - 21214 175/80R16 х да х 80,83 

2. ВАЗ - 21214 185/75R16   BC-54 всесезонни  68,83  

3. ВАЗ - 21214 175/80R16 ВЛИ-10 да х 68,83 х 

4. Мерцедес 407 Д 185/R14 C да да 66,31 64,75 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС 

Х Х Х 203,97 145,58 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС к.6+к.7 

х х х 349,55  

 

Словом: Триста четиридесет и девет лева и петдесет и пет ст 

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 приемо-предавателен протокол за извършената 

доставка, изготвен от Изпълнителя и оригинална фактура.   

За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват номер на 

договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки на гуми  по еденични продажни 

цени в лева  за един брой от съответния вид гуми, съгласно ценовото  предложение и обща 

стойност на съответната доставка . 

          Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на проекто-

договора към настоящата документация. 

 

        След детайлно разглеждане на представената от участника ценова 

оферта , комисията констатира, че същата отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя и съдържа всички необходими 

документи. 

       Поради, което , Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие : Оферта от „Примекс“ ЕООД 

        

       II. Фаза на класиране на офертите. 

        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

класиране на допуснатите оферти. 

       Комисията класира участниците по следния начин: 



       На първо място- „Примекс“ ЕООД, предложена цена за изпълнение на 

обществената поръчка по ед.цени в лева без ДДС- 349.55 (Триста 

четиридесет и девет лева и петдесет и пет ст) лева без ДДС. 

       Комисията преустанови своята работа на 15.12.2016г. в 11.35 часа. 

        Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието 

на обществената поръчка            

Председател:    инж.Ангелина Янева - подписано и заличено 

Членове:       1. Илина Стоянова - подписано и заличено 

                       2. Марин Маринов - подписано и заличено       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


