
 

УТВЪРЖДАВАМ:….(П)……заличено съгл. ЗЗЛД…….. 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. Веселин Нинов 

дата: 06.08.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 .  
Днес 03.08.2018 год. в 14,00 часа комисията, назначена със Заповед № 310/03.08.2018 г. на 

директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое 

първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на обществена поръчка обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178-

181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.12 и чл.20, ал.2, т.2, от ЗОП с 

предмет:  „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по 

демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови 

автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за срок от 

една година считано от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2018-2019)“, открита 

с Решение №12 от  11.07.2018г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП 

Шумен,  с  ид ентифик а ци онен  но м ер  н а  по ръ чк ат а  в  Р О П  0 27 11 -2 01 8 -0 10 9  

Комисията е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Митев Янков – РФО- гл. счетоводител при   „С И ДП “  Д П  Ш ум ен   

                      ЧЛЕНОВЕ:1. Димитричка Василева Арнаудова  – р-л счетоводен отдел при   „ С И ДП“ 

Д П  Ш ум ен .  

   2 . Невим Ридванова Ибрахимова - експерт обществени поръчки при  

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н  

                                     3.адв.Евгени Ганев Гандев – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н . 

      4. Тодор Маринов Тодоров – шофьор при  „С И ДП “  Д П  Ш ум ен  

Комисията е в редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите 

предложения (оферти). 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията 

на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане 

на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки. 

Същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в 

профила на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти  за участие депозирани в определения срок 

са постъпили от следните  кандидати: 

Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД – офис в гр. Шумен, с вх. № 4173 от 02.08.2018 г., подадена 

в 14,30 часа, лично от представител на дружеството; 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха 

декларации, съгласно чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил отвод. 

Кандидатът  е вписан  в Регистър за получени оферти,  като са записани всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че кандидатът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При 

приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП и 

на приносителя е издаден документ. 
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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 и З апо в ед  

№ 3 1 0 /0 3 . 08 .2 01 8 г . на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14,00 часа на 0 3 . 08 .20 1 8г , 

комисията ще отвори последователно опаковките на постъпилата оферта, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- 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; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи удостоверяващи 

изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  комисията ще извърши 

преглед и оценка на техническото предложение на съответния кандидат  и ще определи  дата и час за 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите кандидати. 

На заседанието на комисията не присъстват представител на кандидата или упълномощени 

от него лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Обстоятелствата относно неприсъствието на представител на кандидата депозирал  оферта за 

участие беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от членовете на комисията. 

Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.  

Разпечатката към 03.08.2018г  от извършената от страна на комисията служебна проверка на 

актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е 

приложена към документацията  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 1: „Примекс“ 

ЕООД – офис в гр. Шумен и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието в 

опаковката  на Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД – офис в гр. Шумен на: 1.  Документи за подбор 

относно техническите и професионални  способности на кандидата. 2.Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката с приложени към него доказателства. 3. Един запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите на чл. 54 ал.4 и ал.5 от ППЗОП, 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри “ беше подписан от членове на комисията. 

След извършен преглед ,  комисията обяви наличието на следните документи за подбор 

относно техническите и професионални  способности на кандидата, и техническото 

предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него доказателства : 

1. Опис на представените с офертата документи 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - 

надлежно попълнен съгласно изискванията на възложителя и съгласно приложените по-долу 

изброени документи  удостоверяващи изпълнението на изискванията на възложителя за допускане до 

участие- представен на електронен носител и подписан по електронен път с електронния подпис на 

управителя на дружеството.  

3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. 

4. Доказателства за изпълнението на минималните изисквания поставени от възложителя 

за технически и професионални възможности на участниците 

4.1. Доказателства за изпълнението на поставеното от възложителя изискване за 

технически  и професионални възможности относно прилагането на  системи за управление на 

качеството  Сертификат за прилагане на стандарт  БДС EN ISO 9001:2015 с област на приложение 

Внос, търговия и сервиз на автомобилни гуми. Регенериране на гуми за товарни автомобили и 

Приложение към същия.  

4.2. Доказателства за изпълнението на поставеното от възложителя изискване за 

технически  и професионални възможности относно прилагането на  системи за управление и 

проследяване на доставките при изпълнение на поръчката. Разписана детайлна процедура на 

действащата система за управление и проследяване на доставките, с приложени примерни образци на 

документи. 



 

3 

 

4.3. Доказателства за изпълнението на поставеното от възложителя изискване за 

технически  и професионални възможности относно наличие на квалифициран  персонал и 

ръководен състав с определена професионална компетентност по смисъла на §2 т.41 от ДР па 

ЗОП- Списък декларация на служителите на  кандидата отговарящ за изпълнение на доставките и 

услугите предмет на процедурата, с приложени сертификати на същите.  

4.4. Доказателства за изпълнението на поставеното от възложителя изискване за 

технически  и професионални възможности относно наличие на специализиран  обект находящ 

се на  територията  на гр. Шумен със складово помещение за съхранение на доставките и 

специализирано/и помещение/я за извършване на демонтаж на стари външни автомобилни 

гуми , монтаж   и баланс  на джанти и доставените нови автомобилни гуми. Договор за наем на 

недвижим имот в гр. Шумен представляващ специализиран обект за продажба, съхранение и 

извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на 

закупените нови автомобилни гуми, с приложен анекс. 

4.5.Удостоверения за добро изпълнение на договорите посочени от кандидата в еЕЕДОП, 

издадени от съответните получатели на доставки и услуги с предмет сходен или идентичен с 

предмета на настоящата обществена поръчка.  

4.5. Документи удостоверяващи наличието на специализирани машини за извършване на 

услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови 

автомобилни гуми. 

5.Техническо предложение – надлежно попълнено по образеца към документацията  

6.  Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“г“ от ППЗОП – за срока на валидност на офертата, със 

заявен срок – 2(два месеца)отговарящ на поставеното изискване на възложителя. 

7. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“в“ от ППЗОП – за приемане клаузите на проектодоговора. 

8. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда закрила на заетостта и условията на труд . 

9. Декларация за съответствие на предлаганите артикули. 

10.Декларация за произход на предлаганите артикули. 

11. Декларация, че описаните марки и модели автомобилни гуми са произведени през 2018г 

12. Заверени копия на етикети на предлаганите артикули удостоверяващи съответствието им с 

изискванията на Европейски регламент включително относно етикирането (Регламент ЕО 

№1222/2009) 

13.Сертификати за качество на предлаганите артикули издадени от производителите им. 

14.Декларация за информираност и съгласие за ползване на личните данни с оглед 

разпоредбите на ЗЗЛД. 

15.Декларация за конфиденциалност на информацията по чл.102, ал.1 от ЗОП  

Всички документи са представени от Кандидата по образците одобрени от Възложителя и 

приложени към документацията на процедурата и съгласно указанията по постъпилото искане за 

допълнителна информация от заинтересувано лице. Същите са представени  в оригинал и/или 

заварени копия и са подписани от управителя на кандидата лично. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.5 от ППЗОП трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение на участника  

Комисията извърши и служебна проверка на информацията посочена в съответните  електронни 

сайтовете по адресите оповестени от кандидата  в представения ЕЕДОП  

В резултат на извършената проверка на документите от плик №1, комисията обяви следните 

констатации: 

І.1.По следните документи изисквани от възложителя: 1. Опис на представените с офертата 

документи; 2. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС; 3. еЕЕДОП, 4. Представените 

доказателства за изпълнението на минималните изисквания поставени от възложителя за технически 

и професионални възможности на участниците; 5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“г“ от ППЗОП – за 

срока на валидност на офертата, със заявен срок – 2(два месеца)отговарящ на поставеното изискване 
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на възложителя; 6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“в“ от ППЗОП – за приемане клаузите на 

проектодоговора.; 7. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда закрила на заетостта и условията на труд; 8. Декларация за информираност и 

съгласие  и 9. Декларации по чл.102, ал.1 от ЗОП,   

-Комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец 

утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно 

утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
-Комисията не установи липси  на изискуеми документи или такива, които не отговарят на 

изискванията на възложителя: 

І.2.По Представените от кандидата документи, а именно: еЕЕДОП, декларации и други 

приложени документи описани по-горе с оглед  съдържащата се в тях  информация относно 

изпълнението на критериите и минималните изисквания на възложителя: 

- Комисията констатира съответствие между информацията обявена от кандидата в  

еЕЕДОП и останалите приложени документи с  информация  оповестена в търговския регистър към 

Агенция по вписванията, съгласно изискванията на Търговския закон на Р. България..  

І.3. По Минимални изисквания за Годност за упражняване на професионална дейност, 

включително  и вписване в професионални и търговски регистри (Изисквания на възложителя 

посочени в ІІІ.1.1. от Обявлението за откриване на процедурата –публикувано в АОП и  

документацията на процедурата) 

- Комисията не установи липси,  в представените с офертата: еЕЕДОП, съответните  

декларации по образеца на възложителя и останалите други документи приложени в офертата, 

доказват изпълнението от тяхна страна на всички поставени от възложителя изисквания  относно: 

І.3.1. Изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката и в 

обем и стойност по-високи от обявените прогнозен обем и стойност на поръчката за последните три 

години от датата на подаване на заявлението. 

І.3.2. Наличие на  внедрена система за управление и проследяване на доставките при 

изпълнение на поръчката. 

І.3.3. Наличие на внедрена систем за управление на качеството –ISO 9001:2015. 

І.3.4. Наличие на персонал и ръководен състав с определена професионална 

компетентност по смисъла на §2 т.41 от ДР па ЗОП. 

І.3.5. Наличие на нает специализиран  обект находящ се на  територията  на гр. Шумен 

със складово помещение за съхранение на доставките и специализирано/и помещение/я за 

извършване на демонтаж на стари външни автомобилни гуми , монтаж   и баланс  на джанти и 

доставените нови автомобилни гуми. 

ІІ. Комисията не установи липси,  по документите приложени в офертата, относно 

поставените от възложителя изисквания, че предлага артикули/гуми/, предмет на поръчката, които 

са сертифицирани  от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието 

им с изискванията на  Европейски регламент включително относно етикирането (Регламент ЕО 

№1222/2009),  

Предвид  комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 
Допуска Кандидат № 1„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан,  до участие в следващия етап на  процедурата – 

преглед и оценка на техническото предложение на кандидата. 

След така взетото  протоколно решение комисията в 15,30 часа на 03.08.2018г , продължи в  закритото 

заседанието  провеждането на етапа на преглед и оценка на техническите предложения на двамата допуснати  

кандидати по реда на постъпване на офертите.  

В изпълнение на техническите изисквания:  

Участник № 1:„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан,  

-Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията с посочени 

характеристики на предлаганите гуми съгласно Регламент  ЕО №1222/2009 

- декларира, съответствието на качеството и годината на производство 2018г на 

автомобилните гуми. 
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- декларира, съответствието на  автомобилните гуми с изискванията на Регламент  ЕО 

№1222/2009 и представя образци на етикиране на съответните артикули съгласно регламента  и 

сертификати за съответствие. 

- Предлага срок за изпълнение на доставката – 5(пет) работни дни считано от датата на 

получаване на заявката . 

- Предлага срок за изпълнение на услугата – от 1(един) работен ден считано от датата 

на получаване на заявката . 

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за 

цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите. 

 -  Приема условието, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни 

количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в 

офертата и в рамките на договорения финансов ресурс. 

- Предлага 8%(осем процента) търговска отстъпка  от обявената в обектите му продажна цена 

на съответния артикул към датата на заявката  за продуктите извън списъка. 

- Обявява срок на валидност на предложението – 2(два)месеца  от датата посочена като 

крайният срок за депозиране на оферти 

Комисията не  констатира,  несъответствия и непълноти в техническите оферти на 

двамата кандидати, като с оглед горното пристъпи към преглед на техническите предложения на 

кандидатите, съпоставяне на информацията заявен в тях с представените документи и оценка на 

съответното предложение по техническия показател съгласно обявената методика. 

№ по 
ред 

Сезонност на гумите 
Вид на автомобила 

размери Оценка на техническото предложение на кандидат №2 
„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан офис Шумен  

 
1 

Гуми летни за а-л 4х4;  ТОЙОТА 
ЛАНДКРИУЗЪР-150 

 

265/60 R 18 
109Н 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-C             - 5т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 12т 

 
2 

Гуми зимни за а-л 4х4;  ТОЙОТА 
ЛАНДКРИУЗЪР-150 

 

265/60 R 18 
110R 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-C             - 5т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 12т 

 
3 Гуми летни 

за  лек а-л 
Тойота Авензис 

 

215/55 R 17 
94V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С             - 5т 
2.Сцепление на мокро - A             - 7т 
3.Външен шум – 69 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 14т 

 
4 Гуми зимни 

за  лек а-л 
Тойота Авензис 

 

215/55  R17 
98V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С             - 5т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 12т 

 

5 
Гуми летни 
за  лек а-л 

Тойота Аурис 
 

205/55 R 16 
89V 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С             - 5т 
2.Сцепление на мокро - В             - 6т 
3.Външен шум – 67 dB                  - 3т 
или 1 черна/и черта/и 

Общо                                             – 14т 

 

6 
Гуми летни 
за  лек а-л 

Тойота Ярис 
 

185/60 R 15 
84H 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-В             - 6т 
2.Сцепление на мокро - А             - 7т 
3.Външен шум – 67 dB                  - 3т 
или 1 черна/и черта/и 

Общо                                             – 16т 

 

7 Гуми зимни  за  а-л 4х4 
Дайхатцу – Териос 

 

215/65 R 16 
98Т 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-С             - 5т 
2.Сцепление на мокро - В             - 6т 
3.Външен шум – 69 dB                  - 3т 
или 1 черна/и черта/и 

Общо                                             – 14т 

 
8 Гуми  зимни  за  а-л 4х4 Тойота 

H i L u x   
 
 

255/70 R 15 
ATR 

или еквивалент 

1.Горивна ефективност-E             - 3т 
2.Сцепление на мокро - С             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 10т 
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9 Гуми зимни  за  а-л 4х4 Греит Уол 
Н5 

 

 

235/65  R 17 104H 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-C             - 5т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 12т 

 
 

10 Гуми  всесезонни за лек и тежък 
терен   за  а-л 4х4 Лада Нива 

 

 
185/75  R16  

Товарен индекс: най- малко –код 
104, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-F             - 2т 
2.Сцепление на мокро - B             - 6т 
3.Външен шум – 71 dB                  - 3т 
или 1 черна/и черта/и 

Общо                                             – 11т 

 

11 Гуми  зимни   за  а-л 4х4 Лада Нива 
 
 

 
185/75  R16  

Товарен индекс: най- малко –код 
104, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-E             - 3т 
2.Сцепление на мокро - E             - 3т 
3.Външен шум – 72dB                   - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 8т 

 

12 
Гуми  всесезонни за лек и тежък 
терен   за  а-л 4х4 Лада Нива 
 
 

 
175/80 R 16 

 

1.Горивна ефективност-F             - 2т 
2.Сцепление на мокро - F             - 2т 
3.Външен шум – 75dB                   - 1т 
или 3 черна/и черта/и 

Общо                                             – 5т 

 

13 
Гуми  всесезонни за лек и тежък 

терен за специализиран 
автомобил „Щаер 18С15“ - 

автовоз 

 
215/75 R 17,5 

126/124 М 
или еквивалент 

1.Горивна ефективност-D             - 4т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 71dB                   - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 11т 

 
 

14 Гуми  зимни   за  а-л Сузуки 
Джимни 

 

 
205/70 R15 

96Т, или еквивалент 

1.Горивна ефективност-E             - 3т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 70dB                   - 2т 
или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 10т 

21 Общо: 
 

 

Х 

 
161 точки 

Комисията пристъпи към оценка по показател Кт, на техническото  предложение  на 

кандидата. 

 Оценката на техническото предложение Кт на участника се извършва, съгласно следната 
формула по предварително утвърдената и обявена от възложителя методика : 

Кт 1,2,… = Т 1,2,…/Т мах., където 

Т 1, 2,….. е общата оценка на техническата оферта  на съответния оценяван участник. 

Т max е максималният общ брой точки  получени  измежду всички допуснати до оценка 

технически предложения . 

60 е тежест на критерия К т  в общата оценка   

като Т 1,2 … се получава като сбор от точките получени от всеки кандидат по следния начин. 

І. По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

 Горивна ефективност- от А  до G 

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

„А“ – 7т 

„В“ – 6т 

„С“ – 5т 

„D“ – 4т 

„E“ – 3т 

„F“ – 2т 

„G“ – 1т 

Не посочва -0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта. 

По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

Сцепление на мокро- от А  до G  

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

 „А“ – 7т 
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„В“ – 6т 

„С“ – 5т 

„D“ – 4т 

„E“ – 3т 

„F“ – 2т 

„G“ – 1т 

Не посочва -0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта   

По критерия на  Регламент ЕО №1222/2009 

Външен шум –  от клас -1 черна черта до клас - 3 черни черти за звукови вълни  

В зависимост от предложението на дадения кандидат същия получава следните точки за 

всеки от 14-те  предложени артикули гуми: 

„1 черна черта“ – 3т 

„2 черни черти“ – 2т 

„3 черни черти“ – 1т 

Не посочва – 0т 

Като по този критерий за гумите за различните автомобили посочени от ред 1 до ред 14 

от техническото предложение , кандидатът получава общ сбор точки съгласно заявеното в 

техническата оферта   

Т1,2… е общия сбор точки по трите критерия на всеки един кандидат. 

Съгласно така извършените оценки на техническите предложения на двамата кандидати 

комисията обявява следните оценки на техническите им предложения. 

Участник № 1: „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан , съгласно горепосочената формула, за 

получен общ сбор от 161 точки  получава: 161/161  х 60 =  Т1 = 60,00  точки, 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание чл.57, 

ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1.Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовото предложение на:  

Участник № 1 „Примекс“Е ООД – гр. Каспичан 

 2.2. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на 

горепосочените участници:  

08.08.2017 г. от 10:00 часа (осми август две хиляди и осемнадесета година от десет часа 

местно време); 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като 

се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията в 17,00часа обяви за приключило заседанието на 03.08.2018 г. и обяви че 

следващото заседание за преглед и оценка на ценовата оферта  и окончателна оценка на 

общата оферта на кандидатите ще започне на 08.08.2018г от 10,00часа.   

 

КО МИ С ИЯ :    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…(п)-заличено съгл. ЗЗЛД Янко Митев Янков – РФО- гл. счетоводител при   

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н .  

            ЧЛЕНОВЕ:1…(п)-заличено съгл. ЗЗЛД Димитричка Василева Арнаудова  – р-л счетоводен 

отдел при   „С ИД П “  Д П  Ш ум ен .  

    2… (п ) -заличено съгл. ЗЗЛД Невим Ридванова Ибрахимова - експерт обществени 

поръчки при  „С ИД П“  Д П Ш ум е н  

                          3…(п) заличено съгл. ЗЗЛД адв.Евгени Ганев Гандев – адвокат при ШАК и обслужващ 

юрист при „С И Д П “ Д П  Ш ум ен . 

       4… (п) заличено съгл. ЗЗЛД Тодор Маринов Тодоров – шофьор при  „С И ДП “  ДП 

Ш ум ен  

 


