
 

УТВЪРДИЛ:..... подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД......... 

Директор ТП ДГС Провадия 

Инж. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

22.05.2018г 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№2 /16.05.2018г. 

 

 

На 16.05.2018 г. от 11:00 часа, Комисия определена със Заповед                      

№90/27.04.2018 г. на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: инж. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- зам.директор при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- РСО- Главен счетоводител  при ТП ДГС 

Провадия 

                        2. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

          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 поръчката относно процедура, 

открита чрез Публично състезание , с предмет„Доставка осъществена чрез покупка на 

автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия  

за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа 

спецификация“  , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение № 70 от 03.04.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия 

              Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на 

АОП №02711-2018-0072 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес 
https://wp.me/p82ovF-cBr 
 

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 27.04.2018г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника „Примекс“ ЕООД, включително допълнително представените от 

същия с вх.№ 665/03.05.2018 г. при ТП ДГС Провадия .  

             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 27.04.2018г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата на 

участник №1-  „Примекс“ ЕООД са констатирани следните несъответствия: 

         1.Участникът представя един брой еЕЕДОП в изискуемия от възложителя вид, 

подписан с валиден електронен подпис , издаден на лицето заличено на осн.чл.2 от 

ЗЗЛД. 

След извършена проверка в Търговски регистър към АВ на вписаните по 

партидата на дружеството данни относно начина на представляване се установи, че 

https://wp.me/p82ovF-cBr


дружеството „Примекс“ ЕООД се представлява от управител и едноличен 

собственик на капитала- заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.  

     С оглед кръга от определените лица по чл.40 от ППЗОП, в конкретния случай 

еЕЕДОП  не е подписан от лицето , което представлява участника в процедурата, а 

именно от управителя на дружеството , съгласно  вписаните по партидата на 

дружеството данни относно начина на представляване. 

 

            Предвид горното , с писмо изх.№ 253/27.04.2018г.. на ТП ДГС Провадия, 

получено от участника на 02.05.2018г , 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 

27.04.2018г.  

           С  вх.№ 665/03.05.2018 г. при ТП ДГС Провадия, участникът е депозирал пред 

комисията 

          1.Нов еЕЕДОП , който  съдържа променена и/ или допълнена информация относно 

горепосочените констатации, а именно: 

      - еЕЕДОП , подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството, 

съгласно  вписаните по партидата на дружеството данни относно начина на 

представляване; 

      

        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 

 

     2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и преценка 

за съответствието им с предварително обявените условия на възложителя. 

      Участникът е представил Декларация за конфеденциалност по чл.102, ал.1 от 

ЗОП по  Образец №4 от утвърдените условия на Възложителя, с която е посочил ,че 

се счита за конфеденциална информацията в техническото предложение посочена 

в колона 6 „Предлагана марка /модел и годена на производтво. 

  

      1.Оферта от „Примекс“ ЕООД. 

      Участника е направил следното Техническо  предложение: 

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

доставката. 

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: 

Декларирам, че: 
-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка осъществена чрез покупка 



на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия  за 2018 

година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“  

е  3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “ „Доставка осъществена чрез 

покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС 

Провадия  за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа 

спецификация“  и приемам  безусловно всички условия и клаузи в него.  

-Предлаганите гуми  , предмет на обществената поръчка  отговарят на изискваниятаа на 

Възложителя; 

-Оферираните гуми съответстват на минималните изисквания заложени в техническата 

спецификация; 

-Декларирам, че приемам условията на Възложителя , всяка конкретна заявка да се изпълнява, 

съобразно посочените  в нея видове и  количество гуми .  

-Приемаме доставките да се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс 

определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да 

настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с тяхното пълно усвояване. 

-Приемаме заявката да се извършва на телефон 054832600 ( посочва се телефон за заявки) 

или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и 

електронния подпис на следния ел. адрес: office@primex-bg.com ( посочва се ел. адрес за 

заявки).  
 

ІІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Срок за доставка- 7 (седем)календарни дни (не повече от 7 календарни дни) , считано 

от получаване на  заявката на възложителя  

2. Срок на договора – 30.12.2018г. 

3. Място на изпълнение: ТП ДГС Провадия, гр.Провадия,  обл.Варна, кв.Север. 

          

         ІV.Доставяните стоки ще отговарят на техническтата спецификация на 

Възложителя, с определени  минимални изисквания  за изпълнение на доставката по 

обществената поръчка, а именно: 

 

№ 

  

  

Марка  и 

модел 

  

  

Размер 

  

  

           

Сезонност   

изисквания  към 

характеристиките които следва 

да покриват предлаганите гуми 

съгласно  Европейски регламент 

за етикирането  (Регламент ЕО 

№1222/2009) 

Предлагана 

марка/ модел и 

година на 

производство  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

  

  

     

1 2 3 4  5 6 7 

1 

Грейт Уолл 

Ховер 

235/65/R17 

 зимни  

1.Горивна ефективност-

С 

2.Сцепление на мокро- 

С 

Заличено на 

основание 
4 



3.Външен шум - 2  чл.102, ал.1 

от ЗОП 

2 

Грейт Уолл 

Ховер 

235/65/R17 

 летни  

1.Горивна ефективност-

C  

2.Сцепление на мокро- 

C 

3.Външен шум - 2 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

3 

Сузуки 

Алто  

155/65/R14 

 зимни  

1.Горивна ефективност-

C 

2.Сцепление на мокро- B 

3.Външен шум - 1 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

4 

Сузуки 

Алто  

 

155/65/R14 

 

 

летни 

 

  

1.Горивна ефективност-

C 

2.Сцепление на мокро- B 

3.Външен шум - 2 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 

4 

 

 

 

 

5 

Лада „4х4“ 

Урбан 

 

175/80/R16 

 

зимни 

  

1.Горивна ефективност-

F 

2.Сцепление на мокро- E 

3.Външен шум - 2 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

6 

ВАЗ321214 

 

175/80/R16 

 

     Зимни 

  

1.Горивна ефективност-

F 

2.Сцепление на мокро- E 

3.Външен шум - 2 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 

4 

 

7 

Мерцедес 

407Д 

 

185/R/14C 

 

Летни 

 

  

1.Горивна ефективност-

E 

2.Сцепление на мокро- 

C 

3.Външен шум - 1 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 2 

 

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. 

 Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. 

Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост 

от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

         Известно ни е обстоятелството, че посочените стоки в техническата спецификация 

не са изчерпателни по отношение на възможните видове гуми, които ще бъдат заявени 



от възложителя. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на гуми, 

които са необходими на Възложителя през периода на изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

        При прегледа  на така депозираното Техническо предложение , Комисията 

констатира следното несъответствие : 

         Участникът „Примекс“ ЕООД е представил Техническото си предложение, като е 

попълнил образец №3 , утвърден към документацията за участие , но  в позиции  №3, 

колона 6 ,   не е посочил данни за година на производство на оферираните гуми,  с което 

не е покрил минималните изисквания на Възложителя за посочване на данни за година 

на производство на гумите през 2017/2018 година , съгласно утвърдената документация 

на  Възложителя. 

           С оглед на констатираното несъответствие , Комисията счита, че участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата офертата на „Примекс“ 

ЕООД 

 

      

      2.Оферта от „Карио“ ООД. 

 

      Участникът е представил Декларация за конфеденциалност по чл.102, ал.1 от 

ЗОП по  Образец №4 от утвърдените условия на Възложителя, с която е посочил ,че 

се счита за конфеденциална информацията в техническото предложение посочена 

в графи и5 и 6 от част четвърта на техническото предложение . 

  

      1.Оферта от „Карио“ ООД. 

 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

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

доставката. 

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: 

Декларирам, че: 
-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка осъществена чрез покупка 

на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия  за 2018 

година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“  

е  3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за участие 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “ „Доставка осъществена чрез 

покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС 



Провадия  за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа 

спецификация“  и приемам  безусловно всички условия и клаузи в него.  

-Предлаганите гуми  , предмет на обществената поръчка  отговарят на изискваниятаа на 

Възложителя; 

-Оферираните гуми съответстват на минималните изисквания заложени в техническата 

спецификация; 

-Декларирам, че приемам условията на Възложителя , всяка конкретна заявка да се изпълнява, 

съобразно посочените  в нея видове и  количество гуми .  

-Приемаме доставките да се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс 

определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да 

настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с тяхното пълно усвояване. 

-Приемаме заявката да се извършва на телефон 0888122229 ( посочва се телефон за 

заявки) или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и 

електронния подпис на следния ел. адрес: i.ignatova@cario.bg ( посочва се ел. адрес за 

заявки).  
 

ІІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Срок за доставка- 7 (седем)  календарни дни (не повече от 7 календарни дни) , 

считано от получаване на  заявката на възложителя  

2. Срок на договора – 30.12.2018г. 

3. Място на изпълнение: ТП ДГС Провадия, гр.Провадия,  обл.Варна, кв.Север. 

          

         ІV.Доставяните стоки ще отговарят на техническтата спецификация на 

Възложителя, с определени  минимални изисквания  за изпълнение на доставката по 

обществената поръчка, а именно: 

 

№ 

  

  

Марка  и 

модел 

  

  

Размер 

  

  

           

Сезонност   

изисквания  към 

характеристиките които следва 

да покриват предлаганите гуми 

съгласно  Европейски регламент 

за етикирането  (Регламент ЕО 

№1222/2009) 

Предлагана 

марка/ модел и 

година на 

производство  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

  

  

     

1 2 3 4  5 6 7 

1 

Грейт Уолл 

Ховер 

235/65/R17 

 зимни  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

2 

Грейт Уолл 

Ховер 

235/65/R17 

 летни  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

3 

Сузуки 

Алто  155/65/R14 зимни  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП Заличено на 

основание 
4 



 чл.102, ал.1 

от ЗОП 

4 

Сузуки 

Алто  

 

155/65/R14 

 

 

летни 

 

  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 

4 

 

 

 

 

5 

Лада „4х4“ 

Урбан 

 

175/80/R16 

 

зимни 

  Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 4 

6 

ВАЗ321214 

 

175/80/R16 

 

     Зимни 

  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 

4 

 

7 

Мерцедес 

407Д 

 

185/R/14C 

 

Летни 

 

  

Заличено на основание 

чл.102, ал.1 от ЗОП 

Заличено на 

основание 

чл.102, ал.1 

от ЗОП 2 

 

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. 

 Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. 

Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост 

от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

         Известно ни е обстоятелството, че посочените стоки в техническата спецификация 

не са изчерпателни по отношение на възможните видове гуми, които ще бъдат заявени 

от възложителя. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на гуми, 

които са необходими на Възложителя през периода на изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

 

 

 

 



 

 

     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 на 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 21.05.2018г. от 11.00 

часа в ТП ДГС Провадия- гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. 

       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 16.05.2018г. в 12.35  часа. 

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

обществената поръчка            

Председател:    инж.подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД- ...................... 

Членове:       1. подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД - ...................... 

                       2. подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД - ........................       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


