
 

/препис/ 

УТВЪРЖДАВАМ: …/п/…чл. 59 от ЗЗЛД… 
(инж. Петър Ганев - зам. директор СИДП ДП Шумен  

съгласно заповед за оправомощаване № 269/21.08.2019г) 

 

дата: 27.08.2019 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес 23.08.2019 год. в 13,00 часа комисията, назначена със Заповед № 266/16.08.2019 г. на 

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

Протоколно решение №2 от 16.08.2019 г., се събра на свое следващо редовно заседание, за да 

продължи провеждането на  процедурата 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 2019-2020)“ открита с Решение №9 от  

24.07.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен,  с  

ид ен тифик ацион ен  н о м ер  на  по ръ чк ат а  в  РО П   0 27 1 1 - 20 1 9- 01 28  - етапа – публично 

отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник , оповестяване на предложената обща 

цена , оценка и класация на офертата. 

Комисията е в състав, както следва: 

…чл. 59 от ЗЗЛД… 

 

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

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

Резервния член подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

Установи се че, протоколът от предходното заседание с оценката на техническите предложения 

на кандидатите е публикуван от възложителя в досието на процедурата на профила на купувача. Пак 

там е публикувано и съобщението съдържащо оценките на техническите предложения и  датата и 

часа на отваряне на ценовите предложения. 

В посочения от възложителя час -13,00часа на 23.08.2019г се установи, че в залата на 

заседанието на комисията не присъстват представители на кандидата или упълномощено от него 

лице, 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.  

Председателят пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника и публично 

оповестяване на предложените от него  крайни цени. 

І.Ценовата оферта на Участник №1 „Примекс“ ЕООД е изготвена по образеца към 

документацията, попълнена е съгласно изискванията на възложителя, няма допуснати аритметични 

грешки  и  е следната: 

І.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 13 597,30лв.  без ДДС (под максималния 

общ финансов ресурс обявен от възложителят) , разпределена както следва: 

І.1.1.Обща крайна цена за доставката на различните видове артикули – гуми разпределени по 

техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 11 877,70лв без вкл. ДДС(под максималния 

финансов ресурс обявен от възложителят  за доставката) 
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І.1.2.Обща крайна цена за услугата- демонтаж, баланс и монтаж“  на различните видове 

артикули – гуми разпределени по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 1 319,60лв. без 

вкл. ДДС. (под максималния финансов ресурс обявен от възложителят за услугата) 

 

    С това приключи публичната част от заседанието на комисията  и в закрито заседание същата  

пристъпи към оценка на така представеното ценово предложение на участника въз основа на 

предварително обявената и утвърдена от Възложителя методика. 

Оценката по показателя „Предлагана цена” на офертата на  Участник №1„Примекс“ ЕООД 

гр. Каспичан е следната:  

Кц   =  13 597,30 лв.    х  40 = 1,00  х 40 =40,00 т 

            13 597,30 лв. 

 

КОМИСИЯТА  ПРИСТЪПИ КЪМ ОБЩА ОЦЕНКА И КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ: 

1. Общата оценка на офертата на Участник №1 „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан  е 

следната: 

Кц   =  13 597,30 лв.    х  40 = 1,00 х 40 =40,00 т  + Кт2 = 244   х 60 = 60,00  точки = 100,00т 

             13 597,30 лв.                                                              244 

Или обща крайна оценка = 100,00т 

В резултат на горното комисията обяви следната класация: 

 На първо място с получени 100,00 точки получени в резултат на класацията по критерий 

„Икономически най- изгодна оферта“  класира:  Участник №1 - „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан, 

ЕИК – 127033207, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „Ропотамо“  №7, 

представлявано от Георги Пешев Крумов – управител при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 13 597,30 лв. (тринадесет хиляди петстотин  

деветдесет и  седем лева и тридесет стотинки) без вкл. ДДС разпределена  както следва: 

1.1.Обща крайна цена за доставката на различните видове артикули – гуми разпределени по 

техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 11 877,70лв без вкл. ДДС 

1.2.Обща крайна цена за услугата- демонтаж, балас и монтаж“  на различните видове артикули 

– гуми разпределени по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 1 719,60лв. без вкл. ДДС  

(за която същият е оценен с 40,00 точки) 

2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата по банков път. 

3. Предложена техническа оферта относно изискванията на ЕО по SEK\2008\2860 за 

критериите:  Външен шум; Горивна ефективност и Сцепление на мокро:  Съгласно 

декларираните параметри на предлаганите гуми посочени в техническата оферта (за която същият е 

оценен с 60,00 точки) 

4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТНИКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА 

ДОСТАВКАТА:  

4.1.Гумите  да са произведени през 2019 година 

4.2.След сключване на договора Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на 

посочените видове и количества от артикулите. 

4.3.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. 

4.4. Срок  за изпълнение на доставката -  5(пет) работни дни считано от датата на 

получаване на заявката. 
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4.5. - Срок за изпълнение на услугата – от 1(един) работен ден считано от датата на 

получаване на заявката . 

4.6.  Обявена 8%(осем процента) търговска отстъпка  от обявената в обектите на участника 

продажна цена към датата на заявката на съответния артикул - за артикули извън списъка на 

техническото предложение, като при условието, че след сключване на договор Възложителят може 

да заявява артикули извън списъка на техническата оферта,  чиято единична цена се формира от 

обявената им продажна цена към датата на заявката на съответния артикул в специализираните 

обекти намалена с предложената търговска отстъпка, като обща стойност не може да е по-голяма от 

3000,00лв от обявената максимална  прогнозната стойност на доставката 

4.4. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес. 

5. Срок на валидност на предложението - 2(два)месеца   от датата определена като краен срок 

за депозиране на оферти. 
 

Няма класиран на второ място участник 

Няма отстранена от участие оферта на  кандидат или участник в процедурата. 

 

Комисията, с оглед горното, предлага на директора на СИДП ДП Шумен да сключи 

договор за изпълнение на обществената поръчка с  класирания на първо място участник при 

условията и параметрите на предложените от него окончателни техническа и ценова оферти.  

 

С това комисията обяви за приключила етапа на разглеждане и оценка на ценовите 

предложения и пристъпи към изготвяне на доклад за работата си 

 

Протоколът ведно с цялата документация по проведената процедура е неразделна част от 

документацията на процедурата бе предоставен на директорът на „СИДП„ ДП Шумен на 23.08.2019г 

в 16,00часа. 

 

 

                         Комисия:1. …/п/…чл. 59 от ЗЗЛД……. 

 

                                    2. …/п/…чл. 59 от ЗЗЛД……. 

 

                                      3. …/п/…чл. 59 от ЗЗЛД…….  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


