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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

Вх. № ПО-09-32 

гр. Котел, 28.01.2020 г. 

 

УТВЪРДИЛ:      

                     /п/,/п/ 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ" 

дата на утвърждаване: 28.01.2020 г. 

 

П Р О Т О К О Л    № 2 

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, 
с предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми- летни и зимни за срок 

от 12 месеца" 
  
Днес, 28.01.2020 г., в 09:00 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 : ........*........; 
и  
Членове:  
1. ........*........; 
2. ........*........; 
3. ........*........; 
4. ........*........, 
със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците 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“ . 
Комисията пристъпи към II етап на своята работа, а именно: Проверка на пълнотата на финансовото 
предложение в съответствие с изискванията за представянето му в плик "Предлагани ценови 
параметри", както следва: 
 
Отварянето на пликове "Предлагани ценови параметри" се извърши публично. На заседанието не 
присъстваха представители на участниците и средствата за масова информация. 
Председателят на комисията отвори Плик "Предлагани ценови параметри" на Участник № 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. 
 
В плика се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 3 /три/ страници- Приложение № 6- "Ценово 
предложение", надлежно попълнено и подписано от законния представител на дружеството. 
Като разгледа ценовото предложение, комисията установи, че "ПРИМЕКС" ЕООД предлагат: 
1. Крайна обща цена за доставка на нови гуми- К1 = 3236,37 лв./три хиляди двеста тридесет и шест лева и 
тридесет и седем стотинки/ без ДДС; 
2. Цена за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс- К2 = 15 /петнадесет/ лв. без 
ДДС; 
3. Предлаган процент търговска отстъпка за гуми, непосочени по вид и размер- К3 = 8 %. 
 
Председателят на комисията отвори Плик "Предлагани ценови параметри" на Участник № 2-  "АУТО 
ЧЕРКЕЗОВ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 200920538, със седалище и адрес на 
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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. 
В плика се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 2 /две/ страници- Приложение № 6- "Ценово 
предложение", надлежно попълнено и подписано от законния представител на дружеството. 
Като разгледа ценовото предложение, комисията установи, че "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД предлагат: 
1. Крайна обща цена за доставка на нови гуми- К1 = 2908 лв./две хиляди деветстотин и осем лева/ без 
ДДС; 
2. Цена за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс- К2 = 5 /пет/ лв. без ДДС; 
3. Предлаган процент търговска отстъпка за гуми, непосочени по вид и размер- К3 = 35 %. 
 
С това публичната част на заседанието приключи, а комисията продължи да заседава в закрито 
заседание като пристъпи към оценка и класиране на офертите на участниците по критерия 
"Икономически най- изгодна оферта", която се изчислява по следната формула: 
КО = К1 + К2 + К3, където:  
КО- комплексна оценка- максимален брой точки- 100 т. 
К1-  крайна обща цена за доставка на гуми с максимален брой точки- 50 т. 
К2-  цена за смяна на 1 бр. гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс-  с максимален брой точки- 25 т. 
К3-  процент отстъпка от гуми, незаявени в списъка-  с максимален брой точки- 25 т. 
 
Съгласно приложените в условията подробно разяснени формули, комисията определи комплексната 
оценка за двамата участници, както следва: 
 
За участника "ПРИМЕКС" ЕООД, комплексната оценка КО е 58,97 т., определена, както следва: 
           Кmin                   2908 
К1 =  --------  * 50   = -------- * 50 = 44.93 т. 
            Кn                    3236,37 
 
           Кmin                   5 
К2 = -------- * 25 = ------- * 25 = 8,33 т. 
            Кn                    15 
 
           Кn                      8 
К3 = ------* 25= ------ * 25= 5,71 т. 
         Кmax                      35 
 
КО = 44,93 + 8,33 + 5,71 = 58,97 точки; 
 
За участника "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, комплексната оценка КО е 100 т., определена, както 
следва: 
           Кmin                   2908 
К1 =  --------  * 50   = -------- * 50 = 50 т. 
            Кn                    2908 
 
           Кmin                   5 
К2 = -------- * 25 = ------- * 25 = 25 т. 
            Кn                    5 
 
           Кn                      35 
К3 = ------* 25= ------ * 25= 25 т. 
         Кmax                     35 
 
 
КО = 50 + 25 + 25 = 100 точки. 
 
Комисията пристъпи към трети етап на своята работа- класиране на участниците съгласно критерия 
"Икономически най- изгодна оферта". На първо място се класира офертата с най- висока комплексна 
оценка- КО, като останалите оферти се подреждат по низходящ ред. 
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За изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и 
тракторни гуми - летни и зимни за срок от 12 месеца",  
На първо място се класира "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 комплексна оценка от 100 /сто/ точки. 
 
На второ място се класира "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 комплексна оценка от 58,97 /петдесет и осем 
точка деветдесет и седем/ точки. 
 
Заседанието на комисията приключи в 09:35 часа на 28.01.2020 г. 
 
Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
ППЗОП. След утвърждаването му от Възложителя, протокола ще се бъде публикуван в Профила на 
купувача на интернет адрес: http://dgskotel.uidp-sliven.com/procedures/3760, след като бъдат заличени 
данните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД. 
 
 
 

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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