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П Р О Т О К О Л  №2

Днес 23 052019г от 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № ГД-Ю-79/20.05.2019Г. на директор» „а ТП ДЛС

на директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН № 907218, в състав.

Р Д Янко Георгиев Янков -  гл. счетоводител в ТП „ ДЛС Тополовград

Членове. Гешева Господинова -  системен администратор в ТП „ДЛС Тополовград“
2 Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева -  адвокат 

се събра в административната сграда на ТП ДЛС Тополовград на заседание.

Резултати от паботата на комисията:
Оферта за участие в процедурата са подали двама участника:
1. „ПРИМЕКС“ ЕООД -  ЕИК 127033207 
2 ХРИСТОЗОВ АУТО 2012” ЕООД. -  ЕИК 202348235
На днешното открито заседание не присъстват представители на участниците,

ппелставители на средствата за масово осведомяване. 
р ™ Г с и ,™  присппи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри от

офертата на участниците и обяви представените ценови предложения, както следва.

1 За участника „ПРИМЕКС“ ЕООД -  предложена обща цена за изпълнение на обществената 
"оръчкаЮШОлв. /осем хиляди триста осемдесет и едии лев , и двадесет стотинки/ 6.» 

ДДС

2 За участника „ХРИСТОЗОВ АУТО 2012” ЕООД -  предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка 9928лв. /девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ без ДД

Членовете на комисията подписаха представените документи.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
От 10 20 часа на 23 05.2019г. работата на комисията продължи в закрито заседание.
Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения, като критерият за оценка е „наи-ниска

цена“, като цената е единственият критерий за възлагане:

1. ПРИМЕКС“ ЕООД -  предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка 
8381,20лв. /осем хиляди триста осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДД 

2 „ХРИСТОЗОВ АУТО 2012” ЕООД -  предложена обща цена за изпълнение на обществен 
поръчка 9928лв. /девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ без ДДС

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане и оценяване на офертите на Допуснатите 
участници, комисията направи класиране на участниците в открита процедура за възлагане н^ ^ тв 
поръчка с предмет: »Доставка, монтаж и баланс „а ле™„ .уми за леки и товарни
от 24 месеца“, открита с Решение № РД-10-55/12.04.2019г. на директора на ТП ДЛС Тополовград, с УИН 
№ 907218, както следва:

Първо място „ПРИМЕКС” ЕООД, ЕИК 127033207 със седалище и адрес на управление 
гр.Каспичан, ул.”Ропотамо” № 7, с управител Георги Крумов Пешев с най-ниска предложена обща цена



за изпълнение на обществената поръчка - 8381,20лв. /осем хиляди триста осемдесет и един лева и 
двадесет стотинки/ без ДДС.

Второ място „ХРИСТОЗОВ АУТО 2012” ЕООД, ЕИК 202348235 със седалище и адрес на 
управление гр.Тополовград, ж.к.”Сакар”, бл.1, вх.В, ет.1, ап.26, с управител Тончо Кръстев Христозов с 
предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 9928лв. /девет хиляди деветстотин 
двадесет и осем лева/ без ДДС.

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти, Комисията 
предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, 
монтаж и баланс на летни гуми за леки и товарни автомобили за срок от 24 месеца“, открита с 
Решение № РД-10-55/12.04.2019г. на директора на ТП ДПС Тополовград, с УИН № 9072] 8, класирания на 
първо място участник: „ПРИМЕКС” ЕООД, ЕИК 127033207

Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички членове на 
комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени особени 
мнения.

ЧЛЕНОВЕ: 1 .....
/К. сева/


