
  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1         тел: (032) 656 780, факс: (032) 656 780 

 

Утвърдил: /П/ 
 

ИНЖ. ЗЛАТН ВЕЛЕВ 

Зам.-кмет „Транспорт“ в община Пловдив  

и упълномощен възложител, съгласно  

заповед № 16ОА1356/07.06.2016г.  

на Кмета на Община Пловдив 

 

Дата: 15.11.2018г. 

 

П Р О Т О К О Л   

Днес, 30.10.2018г., на основание и в изпълнение на  Заповед №18ООП25-3/30.10.2018г., на 

Възложителя - Зам.-Кмета „Транспорт“ на Община Пловдив, от 11:00 часа, в стая № 36, 

находяща се на етаж 3 в административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов” №1, се събра комисия за провеждане на обществена поръчка по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП със следния предмет: „Доставка на фабрично нови 

автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните ѝ звена.“ 

 

Комисията се събра в следния състав: 

Председател:  

В. Ш.- юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив; 

Членове:       

1. К. С. – механик в отдел МТО при Община Пловдив;   

2. В. П.- ст. експерт в Дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив; 

Председателят на Комисията получи постъпилите оферти за участие в обществената поръчка 

от деловодството на Община Пловдив, заедно с протокол/регистър за вписването им. 

Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на оферти (17:15 часа на 

29.10.2018г.), след удължаване на срока на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, са постъпили 2 

(две) оферти, регистрирани в деловодната система на Община Пловдив, съответно от: 

1. „ДИАНА“ ООД- Вх. № 18Ф8362/24.10.2018г., 09:42 часа.  

2. „РОНЕКС” ЕООД – Вх. № 18Ф8388/24.10.2018г., 15:42 часа. 

След получаване и запознаване със списъка с участниците (регистъра) всеки от членовете на 

комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията започна своята 

работа. 

На заседанието на комисията присъстваха: 
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Т. С.- упълномощен представител на „РОНЕКС“ ЕООД. Явилият се представител представи 

писмено пълномощно, легитимира се с документ за самоличност и се вписа в представения 

присъствен списък. 

І. Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. 

1. Офертата на участника „ДИАНА” ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 

с ненарушена цялост. Председателят на комисията отвори офертата на „ДИАНА” ООД и 

оповести нейното съдържание, включително предложението на участника от ценовото 

предложение.  

Констатира се, че опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис 

„Предлагани ценово параметри“. Председателят отвори плика, като се констатира, че той 

съдържа ценовото предложение на участника. 

Общата стойност от Ценовото предложение на участника „ДИАНА” ООД е както следва: 

94353,72 лв. с ДДС. 

2. Офертата на участника „РОНЕКС” ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост. Председателят на комисията отвори офертата на „РОНЕКС” 

ЕООД и оповести нейното съдържание, включително предложението на участника от 

ценовото предложение 

Общата стойност от Ценовото предложение на участника „РОНЕКС” ЕООД е както следва: 

77566,20 лв. с ДДС. 

II. С това публичната част от заседанието на комисията приключи и присъстващият 

представител на участника- „РОНЕКС” ЕООД напусна Зала № 36 на община Пловдив. 

 

Председателят на комисията определи следващото заседание да се проведе на 06.11.2018г. в 

стая № 80 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан 

Стамболов” № 1 – пристройка. 

 

*** 

На дата 06.11.2018г. в стая № 80 на административната сграда на Община Пловдив, гр. 

Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 – пристройка, комисията се събра в редовен състав и 

продължи своята работа от 30.10.2018г. 

 

III. Комисията продължи своята работа като пристъпи към проверка на документите на 

участниците за наличието и съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника „ДИАНА” ООД.  

Разгледа документите които тя съдържа и провери съответствието на участника с 

изискванията, поставени от Възложителя. Установи се наличието на всички изискуеми 

документи. В списъка на документите, съдържащи се в офертата, не са налице 

несъответствия. 

Представен на подходящ оптичен носител е-ЕЕДОП е подписан валидно с електронен 

подпис на задължените лица, съгласно правилата на чл. 40 от ППЗОП. При проверка на 

представените ЕЕДОП, комисията не установи липси и несъответствия. Участникът е 

декларирал, че няма да използва подизпълнители. 

На база представените данни в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 

поставените от Възложителя изисквания по отношение на личното състояние и технически и 

професионални способности, като е декларирал наличието на сервизна база на територията 

на град Пловдив. 
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2. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника „РОНЕКС” ЕООД.  

Разгледа документите които тя съдържа и провери съответствието на участника с 

изискванията, поставени от Възложителя. Установи се наличието на всички изискуеми 

документи. В списъка на документите, съдържащи се в офертата, не са налице 

несъответствия. 

На база представените данни в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 

поставените от Възложителя изисквания по отношение на личното състояние и технически и 

професионални способности, като е декларирал, че разполага със сервизна база на 

територията на гр. Пловдив, чрез подизпълнител. Участникът е декларирал, че при 

изпълнение предмета на обществената поръчка ще използва подизпълнител, а именно „Г.Н.” 

ЕООД, ЕИК: BG 020363621, 

Вид на дейностите, които ще изпълнява: 

-Диагностика на състоянието на пневматични гуми 

-Монтаж на пневматични гуми на джантите 

-Демонтаж на пневматични гуми от джантите 

-Ремонт на пневматични гуми 

-Лепене на пневматични гуми 

-Баланс на пневматични гуми 

-Монтаж на пневматични гуми на М.П.С. 

-Демонтаж на пневматични гуми от М.П.С. 

-Помпене на пневматични гуми 

Дял от поръчката, който ще изпълнява (цифром и словом): 3% /три процента /. 

Комисията премина към разглеждане на представения е-ЕЕДОП от подизпълнителя „Г.Н.” 

ЕООД. Представен на подходящ оптичен носител е-ЕЕДОП е подписан валидно с 

електронен подпис на задълженото лице, съгласно правилата на чл. 40 от ППЗОП. При 

проверка на представените ЕЕДОП, комисията не установи липси и несъответствия. На база 

представените данни в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 

поставените от Възложителя критерии за подбор съобразно вида и дела, който ще изпълнява, 

както и че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Към офертата си  участникът е представил и декларация по чл.66 от ЗОП и декларация за 

съгласие на подизпълнител. 

На основание гореизложеното комисията ЕДИНОДУШНО реши: ДОПУСКА ВСИЧКИ 

кандидати до по- нататъшно участие в процедурата. 

 

С това приключи работата на комисията на 06.11.2018г. Председателят на комисията 

определи, следващото заседание да се проведе на 12.11.2018г. 

 

*** 

На 12.11.2018г. комисията се събра в редовен състав и продължи своята работа от 

06.11.2018г. 

 

IV. Комисията продължи своята работа с проверка на техническите  и ценовите предложения 

кандидатите. 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника „ДИАНА” ООД. 

Офертата на участника  „ДИАНА” ООД съдържа документа „Техническо предложение“ и 

„Ценово предложение“, както и декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП, по 

отношение на информацията в Техническото предложение, съдържаща основни показатели 

на предложените от участника гуми(страна на произход, техническа характеристика 

(търговска марка и модел), поради наличието на техническа и търговска тайна. 
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1.1.  Техническото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на 

Възложителя, съгласно образеца и зададените техническите спецификации към поръчката.  

1.1.1. След като обстойно разгледа предложението на участника, комисията единодушно 

реши, че представеното техническо предложение е в съответствие с предварително 

обявените условия и изисквания на Възложителя. 

1.1.2. Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и установи, че отговаря на 

изискванията на Възложителя. Посочени са цени за пълния обем на поръчката, закръглени са 

до втория знак след десетичната запетая. Извърши проверка за аритметична вярност, като 

установи, че такава е налице. 

1.1.3. Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие участника 

„ДИАНА” ООД. 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника „РОНЕКС” ЕООД. 

Офертата на участника  „РОНЕКС” ЕООД съдържа документа „Техническо предложение“ и 

„Ценово предложение“, както и декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП, по 

отношение на информацията в Техническото предложение, съдържаща основни показатели 

на предложените от участника гуми(страна на произход, техническа характеристика 

(търговска марка и модел), поради наличието на търговска тайна. 

2.1. Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и установи, че отговаря на 

изискванията на Възложителя. Посочени са цени за пълния обем на поръчката, закръглени са 

до втория знак след десетичната запетая. Извърши проверка за аритметична вярност, като 

установи, че такава е налице. 

2.2. Техническото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя и 

съгласно образеца.  

2.2.1. След като обстойно разгледа предложението на участника и като извърши проверка на 

наличната в публичното пространство информация по отношение на предложените от 

участника марки и модели автомобилни гуми, включително в официалните сайтове на 

производителите на предложените от участника стоки, комисията констатира следното: 

Предложените от участника автомобилни гуми не съответстват на предварително обявените 

изисквания на Възложителя, заложени в техническата спецификация по отношение на 

показателите за горивна ефективност и сцепление с мокра настилка- по отношение на 

позиция № 4, № 9, № 10, №18 от техническото предложение. 

 

2.2.2. Съгласно чл. 1, ал.3 от проекта на договор „Доставените автомобилни гуми да са 

нови, неупотребявани и произведени не по-късно от една година от датата на монтажа и с 

технически параметри, съгласно техническата спецификация и техническото  

предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор“, с оглед на 

посоченото, за комисията единствено остава законосъобразното действие да не допусне до 

по- нататъшно участие участника. 

На основание гореизложеното:  комисията единодушно реши: на основание чл. 107, т.2, б „а“ 

от ЗОП ОТСТРАНЯВА от обществената поръчка участника „РОНЕКС” ЕООД, поради 

представяне в техническото предложение на стоки, които не отговарят на заложените от 

Възложителя изисквания в техническите спецификации. 

 

V. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите оферти за участие в 

обществената поръчка. 

 Съгласно предварително обявеното в обявата за събиране на оферти, икономически най-

изгодната оферта ще бъде  определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена”, 

като за оферта с най- ниска цена ще се счита тази, в която е предложена най-ниска обща 

стойност на ценовото предложение. На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията извърши 
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следното класиране на офертите, които отговарят на предварително обявените условия от 

Възложителя, а именно: 

 

„ДИАНА” ООД с обща стойност от ценовото предложение: 94353,72 лв. с ДДС 

 

Съгласно предварително обявеното условие в обявата за обществена поръчка „посочените в 

ценовото предложение прогнозни количества на доставките имат роля за остойностяване 

на ценовото предложение, като получената обща стойност служи единствено за целите 

на оценката, и не представлява общата стойност на договора. Общата стойност на 

договора е равна на прогнозната стойност на поръчката за една година“ 

 

Във връзка с гореизложеното и предварително обявените условия в обявата за събиране на 

оферти, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: : „Доставка на 

фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните  ѝ 

звена.“ с класирания на първо място участник: 

 

„ДИАНА” ООД, ЕИК: 811187662 

 
 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящия протокол от работата на комисията се 

представя на Възложителя за утвърждаване.  

 

Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници и се състави технически на 12.11.2018г. в 

един екземпляр, като се представи на възложителя за утвърждаване на 13.11.2018г. 

 

 

                                                     КОМИСИЯ:                              

 

Председател:/П/          
                                                                                                                                                                             /В. Ш./ 

 

                                                  Членове: 

1. /П/  
/ К. С. / 

 

2. /П/  
/В. П./ 


