
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 
УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР ТП:..................П......... 

                            /инж. чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

дат а :  14 . 03 . 2 019 г .  

 

Терит ори ално  по дел ение   Дър жавн о  Горско  Ст оп анст во   Нови  п азар  

 

ПРО ТОКО Л №1  

Днес  14 . 03 . 2 019г .  ко м исия  назнач ена  със  Запо в ед 32 /14 . 0 3 . 2019г .  на  Дире кто ра  

на  Т П „ДГ С Но в и  пазар “,  на  о сно в ание   чл .  97  на  ППЗ ОП,   в ъв  в ръзка  с  ч л . 103  и  

чл . 192  о т  ЗОП и   Вът реш ните  п рав и ла  з а  в ъзлаг ане  на  о бщ е ств ени  по ръ чки  в  

„Сев еро изто чно  Държ ав но  Предприят ие  „ ДП г р .  Ш ум ен ,  се  съ бр а  на  св о е  първ о  

редо в но  засе дани е  з а  да  п ро в еде  п ро цед ур а  з а  о пре дел яне  н а  изпълни тел  и  

в ъзлаг ане  на  изпълнението  на  о бщ еств ена  по ръчка  по  реда  на  чл . 178и  сл .  от  ЗОП,  

чрез  „пу бличн о  съ ст ез ание”    с  о б ект  на  по ръч ката  –  до став ка  и  пре д м ет  на  

изпълнение :  „Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебните МПС, собственост 

на ТП „ДГС  Нови пазар“, от крит а  с  Р еш е ние   № 2 /19 . 02 . 2 019г .  о т  дире кто ра  на  Т П 

„ДГ С Но в и  пазар ” ,  с  но м ер  в  РОП :  02711-2019-0057 
Ко м исията  е  в  със тав ,  ка кто  сле дв а :  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.2 от ЗЗЛД – зам.-директор при ТП „ДГС Нови пазар” 

      ЧЛЕНОВЕ:1. чл.2 от ЗЗЛД – експерт ЗОП при ТП „ДГС Нови пазар”                             

                            2. чл.2 от ЗЗЛД –адв. при ШАК. 

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. 

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. 

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

са постъпили от следните  кандидати: 

Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД – като офертата е подадена и вписана в Регистър за 

приемане на оферти с входящ № 347 от 06.03.2019 г. в 13:10 часа,  от куриер; 

Кандидат № 2: „Карио“ ООД – като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане 

на оферти с входящ № 360 от 12.03.2019 г. в 11:25 часа,  от куриер; 

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

чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  
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Комисията констатира, че кандидатите са представили своите оферти в запечатана, непрозрачна 

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

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

на приносителя е издаден документ. 

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 Запо в ед № 32 /1 4 . 03 . 2019г . 

на директора на „ДГС Нови пазар“, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 14 . 03 . 2019г , с 

отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им, оповестяване на приложените в 

съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което ще 

разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите 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 кандидатите  на критериите за допускане  и подбор  комисията ще извърши 

преглед и оценка на техническите предложения на  кандидатите  и ще определи  дата и час за отваряне 

и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите кандидати. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на кандидатите или 

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

Обстоятелствата относно неприсъствието на представители на кандидатите, депозирали  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 14.03.2019г.  от извършената от страна на комисията служебна проверка на 

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

приложена към документацията  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите на кандидатите по реда на тяхното 

постъпване и оповестяване на приложените документи. 

За Кандидат №1: „Примекс“ ЕООД  са приложени следните документи: 

1. Приложение № 1 – Образец на опис на представените документи – представен в оригинал и 

подписан от кандидата – 1екземпляр. 

2. Приложение № 2 – Образец на ЕЕДОП – цифрово подписан от кандидата и представен на 

електронен носител (диск) – 1 екземпляр. 

3. Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката – представено в 

оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр с приложено описание на системата за 

управление на доставките  и документи за съответствие, както и заверени копия от етикетите 

за гумите. Всички описани доказателства са представени като заверени копия на български 

език. Комисията подписа техническото предложение на кандидата. 

4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата – представена в оригинал и 

подписана от кандидата – 1екземпляр. Предложен срок на валидност 2 /два/ месеца. 

5. Приложение № 5 – Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор – 

представена в оригинал и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

6. Приложение № 6 – Декларация за информираност и съгласие за използване на лични данни - 

представена в оригинал и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

7. Приложение № 10 – Декларация за конфиденциалност на данните за приложените с техническо 

предложение – Приложение № 3,сертификати за предлаганите гуми и копия на етикетите на 

предлаганите гуми - представена в оригинал и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 
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8. Декларация свързана с периода на производство на предлаганите гуми – подписана от 

кандидата – 1 екземпляр. 

9. Приложен валиден сертификат ISO 9001:2015 за прилагане на система за управление на 

качеството – заверено копие с легализиран превод на български език; 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 53 ал. 3 от ППЗОП, комисията установи наличието в 

общия плик на Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД на един непрозрачен запечатан плик с 

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

същият беше подписан от всички членове на комисията. 

 

За Кандидат №2: „Карио“ ООД  са приложени следните документи: 

1. Приложение № 1 – Образец на опис на представените документи – представен в оригинал и 

подписан от кандидата – 1екземпляр. 

2. Приложение № 2 – Образец на ЕЕДОП – цифрово подписан от кандидата и представен на 

оптичен носител (диск) – 1 екземпляр. 

3. Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката – представено в 

оригинал и подписано от кандидата – 1 екземпляр с декларирано в него заявление, свързано  с 

периода на производство на предлаганите гуми: Приложено описание на системата за 

управление на доставките  и документи за съответствие, както и заверени копия от етикетите 

за гумите, сертификация на същите. Всички описани доказателства са представени като 

заверени копия на български език. Комисията подписа техническото предложение на 

кандидата. 

4. Приложение № 4 – Декларация за срок на валидност на офертата – представена в оригинал и 

подписана от кандидата – 1екземпляр. Предложен срок на валидност 2 /два/ месеца. 

5. Приложение № 5 – Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор – 

представена в оригинал и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

6. Приложение № 6 – Декларация за информираност и съгласие за използване на лични данни - 

представена в оригинал и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

7. Декларация свързана с периода на производство на предлаганите гуми – подписана от 

кандидата – 1 екземпляр. 

8. Приложен валиден сертификат ISO 9001:2015 за прилагане на система за управление на 

качеството – заверено копие с легализиран превод на български език; 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 53 ал. 3 от ППЗОП, комисията установи наличието в 

общия плик на Кандидат № 2: „Карио“ ООД на един непрозрачен запечатан плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите на чл. 54 ал. 4 от ППЗОП, същият беше 

подписан от всички членове на комисията. 

 

Съгласно предварителния график за работа на комисията, в закрито заседание, на 14.03.2019 г., 

същата премина към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на двамата кандидати 

. Установи се, че кандидатите са  приложили и попълнили по образец всички изискуеми документи. 

Не се установяват липса, непълнота или несъответствие на информация, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, които Възложителят е поставил.  

Предвид гореконстатираното, комисията единодушно взе следното 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1: 

 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата, а именно оценка на техническите 

предложения по съответните показатели, съгласно предварително утвърдената методика от 

Възложителя, на Кандидат №1 „Примекс” ЕООД и Кандидат № 2 „ Карио“ ООД. 

Комисията пристъпи към преглед и оценка на представените от кандидатите технически 

предложения, като констатира, че същите са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, 

по образеца към документацията.   

2.1.Техническото предложение на Кандидат № 1: „Примекс“ ЕООД е следното: 
№ по 
ред 

Сезонност на гумите 
Вид на автомобила 

размери Оценка на техническото предложение на кандидат №1 
„„Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан офис Шумен 

 
1 

Зимни гуми за Лада Нива 4х4 
 
 

Размер: 
175/80/16 или еквивалентни 

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

Общо                                             – 7т 

 
2 Зимни гуми за УАЗ Джип 31512 

 
 

 

Размер: 215/90/15 С или 
еквивалентни 

1.Горивна ефективност-F             - 2т 
2.Сцепление на мокро-  F             - 2т 
3.Външен шум – 74 dB                  - 1т 
или 3 черна/и черта/и 

Общо                                             – 5т 

 

3 
Летни гуми за Тойота Авенсис

  
 
 
 

Размер: 215/55/17 или 

еквивалентни 

1.Горивна ефективност-С             - 5т 

2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 71 dB                  - 2т 
Или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 12т 

Общ сбор от точки на техническото предложение - 24 точки. 

1. Предлага да извършва периодично доставки на автомобилни гуми при направена заявка от страна на 
Възложителя при условията на проектодоговора;  

2. Декларира, че предлаганите гуми са произведени след 06.2018 година, като в уверение на това 

представяме следните доказателства – декларация за годината на производство 

3. Заявените характеристики, съгласно Европейския регламент относно етикирането (Регламент ЕО № 
1222/2009) са в съответствие със следните доказателства  

Сертификати за качество на предлаганите гуми;  

копие на етикетите на предлаганите гуми  

4. Приема че, след сключване на договора, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 

посочените в Техническата спецификация видове и количества гуми; 

5. Заявява, че е запознат и приема условието, че след сключване на договора Възложителят може да заявява 

различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичните им цени, посочени в 
офертата и в рамките на договорирания ресурс. 

6.  Предлаган срок за доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя, считано 

от датата на получаване на заявката 5 /пет/работни дни. 

7. Предлагана Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите 

предлагани в търговските  му обекти  - извън списъка, в размер на 8 % (осем процента), 

фиксиран за целият период на изпълнение на договора. 
8. Срок на валидност на предложението 2 месеца от крайната датата за депозиране на офертите в 

стопанството. 

9. Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на които биха могли да 

настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да  уведомим Възложителя  

писмено. 

10. Приема разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол работа да се извършва 

периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен счетоводен 

документ/фактура/ в български лева и по банков път по указаната сметка. 
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11. Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, отговарящи на  изискванията 
на Възложителя. 

12.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд . 
13. Приема за място на изпълнение: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Цар Освободител № 44;. 

14. Приема че, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата 

спецификация видове материали, като може да заявява и допълнителни артикули извън посочените в списъка 
до размера на прогнозната стойност на поръчката. 

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, автомобилни гуми за които е установено, че са с явен дефект 

и/или не отговарят на изискванията, заявени от Възложителя в Техническата спецификация /Приложение № 9/ 

в рамките на 7 календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол/стокова 

разписка за всяка конкретна доставка. 

 

2.2.Техническото предложение на Кандидат № 2: „Карио“ ООД е следното: 
№ по 
ред 

Сезонност на гумите 
Вид на автомобила 

размери Оценка на техническото предложение на кандидат №2 
„„Карио“ ООД – гр. Сливен 

 
1 

Зимни гуми за Лада Нива 4х4 
 
 

Размер: 
175/80/16 или еквивалентни 

1.Горивна ефективност- G            - 1т 
2.Сцепление на мокро - F             - 2т 
3.Външен шум – 74 dB                  - 1т 
или 3 черна/и черта/и 

Общо                                             – 4т 

 
2 

Зимни гуми за УАЗ Джип 31512 

 
 

 

Размер: 215/90/15 С или 
еквивалентни 

1.Горивна ефективност- не посочва             - 0т 
2.Сцепление на мокро-  не посочва              - 0т 
3.Външен шум – не посочва                          - 0т 

Общо                                             – 0т 

 
3 

Летни гуми за Тойота Авенсис
  

 
 
 

Размер: 215/55/17 или еквивалентни 1.Горивна ефективност-Е             - 3т 
2.Сцепление на мокро - C             - 5т 
3.Външен шум – 72 dB                  - 2т 
Или 2 черна/и черта/и 

Общо                                             – 10т 

Общ сбор от точки на техническото предложение - 14 точки. 

1. Предлага да извършва периодично доставки на автомобилни гуми при направена заявка от страна на 

Възложителя при условията на проектодоговора;  

2. Декларира, че предлаганите гуми са произведени след 06.2018 година, като в уверение на това 
представяме следните доказателства: декларация 

3. Заявените характеристики, съгласно Европейския регламент относно етикирането (Регламент ЕО № 

1222/2009) са в съответствие със следните доказателства: заверени копия на етикети и декларация за 

съответствие на предлаганите артикули. 
4. Приема че, след сключване на договора, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 

посочените в Техническата спецификация видове и количества гуми; 

5. Заявява, че е запознат и приема условието, че след сключване на договора Възложителят може да заявява 
различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичните им цени, посочени в 

офертата и в рамките на договорирания ресурс. 

6.  Предлаган срок за доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя, считано 

от датата на получаване на заявката 5 /пет/ работни дни. 

7. Предлагана Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите 

предлагани в търговските  му обекти  - извън списъка, в размер на 37 % (тридесет и седем 

процента), фиксиран за целият период на изпълнение на договора. 
8. Срок на валидност на предложението 2 месеца от крайната датата за депозиране на офертите в 

стопанството. 

9. Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на които биха могли да 

настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да  уведомим Възложителя  

писмено. 
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10. Приема разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол работа да се извършва 
периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен счетоводен 

документ/фактура/ в български лева и по банков път по указаната сметка. 

11. Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, отговарящи на  изискванията 
на Възложителя. 

12.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

13. Приема за място на изпълнение: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Цар Освободител № 44;. 

14. Приема че, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата 

спецификация видове материали, като може да заявява и допълнителни артикули извън посочените в списъка 
до размера на прогнозната стойност на поръчката. 

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, автомобилни гуми за които е установено, че са с явен дефект 

и/или не отговарят на изискванията, заявени от Възложителя в Техническата спецификация /Приложение № 9/ 

в рамките на 7 календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол/стокова 

разписка за всяка конкретна доставка. 

 

Комисията пристъпи към оценка на показател Кт на техническите предложения на двамата 

кандидати: 

Оценката на техническите предложения Кт на участниниците 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 предложените 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 3 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 предложените артикули гуми: 

 „А“ – 7т 

„В“ – 6т 

„С“ – 5т 
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„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 3 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 предложените 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 3 от 

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

оферта   

 

Съгласно така извършените оценки на техническите предложения на двамата кандидати 

комисията обявява следните оценки на техническите им предложения: 

 

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

получен общ сбор от 24 точки  получава: 24/24  х 60 =  Т1 = 60 ,00  точки; 

1. Участник № 2: „Карио“ ООД – гр. Сливен , съгласно горепосочената формула, за получен 

общ сбор от 14 точки  получава: 14/24  х 60 =  Т1 = 35,00  точки; 

С оглед проведените преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите комисията 

констатира, че същите са изготвени, съобразно изискванията на Възложителя и изпълняват условията 

за допускане до етапа на отваряне на ценовите оферти, разглеждане и класация на същите. 

Предвид горната констатацията  на основание разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията 

взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовите оферти на  Кандидат № 

1 „Примекс“ ЕООД и Кандидат №2 „Карио“ ООД :  

19.03.2019 г. от 10:00 часа (деветнадесети март две хиляди и деветнадесета 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 14:30 часа обяви за приключило заседанието на 14.03.2019 г.  

 

 

        КОМ ИСИЯ:    

 
1 . и н ж .  чл.2 от ЗЗЛД:  … П …. .    2 .  чл.2 от ЗЗЛД: … П . . …    3 . а д в .  чл.2 от ЗЗЛД:  … …П … ……  
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