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П Р О Т О К О Л    №1 

 
 Днес, 23.01.2020 г., в 10:00 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. 
"Проф. Павлов" № 57, в изпълнение на Заповед № РД-10-19/ 23.01.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 
Котел”- инж. Кемал Вейс, се събра в комисия състав: 
Председател : 
...*... - правоспособен юрист; 
Членове:  
1. ...*...- гл. счетоводител при ТП „ДГС Котел”; 
2. ...*...- технолог в ТП "ДГС Котел" 
3. ...*...- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 
4. ...*...- лесничей в ТП "ДГС Котел", 
със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл. 133 от 
ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - летни и 
зимни за срок от 12 месеца“ 

 
На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълва декларация по чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 
След като получи списък с подадените оферти комисията констатира, че в деловодството на ТП „ДГС 
Котел” в регламентираният срок за подаване на оферти за участие в процедурата са постъпили две 
оферти от следните участници: 
1. "ПРИМЕКС" ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 127033207, със седалище и адрес на 
управление: обл. Шумен, общ. Каспичан, гр. Каспичан, 9930, ул. "Ропотамо" № 7, представлявано от 
Георги Крумов Пешев- Управител, с входящ  номер  на оферта ПО-09-28/ 21.01.2020 г., представена чрез 
куриер в  11:43 ч. 
2. "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 200920538, със седалище и 
адрес на управление: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. "Речица", ул. "Възраждане" № 7, 
представлявано от Радостина Димитрова Тодорова- Черкезова и Янко Василев Черкезов- Управители, с 
входящ  номер  на оферта ПО-09-29/ 21.01.2020 г., представена от единия управител лично в  16:41 ч. 
 
Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците, подали оферти. 
Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на три етапа; 
I етап – Проверка на пълнота и комплектовка на документацията за допускане и подбор в съответствие с 
изискванията за представяне в плик „Оферта”; 
II етап– Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията за 
представянето му в плик „Предлагани ценови параметри”; 
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III етап – Класиране. 
 
I етап – Проверка на пълнота и комплектовка на документацията за допускане и подбор в 
съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта” 
  
След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с подаването и приемането 
на офертите за участие, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към 
отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на ТП 
„ДГС Котел”, както следва: 
 
 Председателят на комисията отвори оферта на участника ”ПРИМЕКС” ЕООД, представена в 
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа следните документи: 
1. Приложение № 11 – ЕЕДОП на електронен носител на участника и третото лице; 
2. Приложение № 1 – Опис на документите  
3. Приложение № 2- Заявление за участие; 
4. Приложение № 3– Техническо предложение за  изпълнение на поръчка; 
5. Приложение  №  4 – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 
6. Приложение  № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата; 
7. Приложение № 6- Ценово предложение в плик с надпис „ Предлагани ценови параметри” 
8. Приложение № 8- Декларация за липса на свързаност с друг участник; 
9. Приложение № 9- Декларация за конфиденциалност; 
10. Приложение № 10 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труда, когато е 
приложимо; 
11. Удостоверение за добро изпълнение/Референция– 5 бр. 
12. Декларация за ползване на сервизна база на 3- то лице. 
13. Договор за наем на сервизна база, наета от 3-то лице. 
След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника ”ПРИМЕКС” ЕООД, 
комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия участник. 
 
Председателят на комисията отвори оферта на участника  ”АУТО ЧЕРКЕЗОВ” ООД, представена 
в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа следните документи: 
1. Приложение № 11 – ЕЕДОП на електронен носител на участника; 
2. Приложение № 1 – Опис на документите  
3. Приложение № 2- Заявление за участие; 
4. Приложение № 3– Техническо предложение за  изпълнение на поръчка; 
5. Приложение  №  4 – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 
6. Приложение  № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата; 
7. Приложение № 6- Ценово предложение в плик с надпис „ Предлагани ценови параметри” 
8. Приложение № 8- Декларация за липса на свързаност с друг участник; 
9. Приложение № 9- Декларация за конфиденциалност; 
10. Приложение № 10 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труда, когато е 
приложимо; 
11. Нотариален акт за собственост на сервизна база. 
След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника ”АУТО ЧЕРКЕЗОВ” 
ООД, комисията приключи публичната част на заседанието. 
 
 
Комисията продължи работата си на закрито заседание. 
 
 След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 
”ПРИМЕКС” ЕООД за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни за срок от 
12 месеца", за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от 
Възложителя, комисията установи, че няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовности и фактически грешки. 
 
 



След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 
”АУТО ЧЕРКЕЗОВ” ООД за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни", за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията установи, че няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовности и фактически грешки. 
 
Във връзка с направените констатации Комисията взе следното решение: пристъпва към II етап от 
отваряне на офертите, а имено: Проверка за пълнота на финансовите предложения в съответствие с 
изискванията за представянето им в пликове „Предлагани ценови параметри”, като взе следното 
решение: 
 

Р Е Ш И : 
 

Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците в открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, баланс и ремонт  на автомобилни и 
тракторни гуми – летни и зимни за срок от 12 месеца" 
ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 28.01.2020 г. ОТ 09:00 ч. в Административната сграда на ТП „ДГС 
Котел”, находяща се адрес: град Котел, ул. „Професор Павлов” № 57. 
 
Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Протокола да бъде публикуван 
в Профила на купувача на Възложителя и в деня на публикуването му да се изпрати на участниците в 
процедурата. 
Заседанието на комисията приключи в 10:45 часа на 23.01.2020 г. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ………/п/*…………… 

              /...*.../ 
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1………/п/*…………….   2………/п/*……………   3. ………/п/*……………4………/п/*……………. 

                           / ...*.../                           / ...*.../                                    /...*.../                            /...*.../ 
 

* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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