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Утвърдил:……/П/……………. 
/инж. Д. Авджиев – Управител на 

 „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД/ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
по  чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

по ОП № 2 

 
Днес, 03.08.2017 година, от 15.00 часа в град Стара Загора в „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, в стая 

№ 1 на административната сграда, се състоя открито заседание на комисията, назначена със 

заповед № 150/03.08.2017 година на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ -

ЕООД, Стара Загора, за разглеждане, оценка и класиране на оферти за изпълнение на 

обществена поръчка на стойност  по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, открита с публикуване на 

профила на купувача на обява № 2017 - 0001 от 19.07.2017 г. за събиране на оферти по реда 

на глава 26, чл. 187 от ЗОП, с предмет на обществената поръчка: ,,Доставка на 

автомобилни гуми за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. 

Стара Загора - регенерат и нови  и монтаж на гумите на джантите“, разделена в две 

обособени позиции: ОП № 1: ,,Доставка на автомобилни гуми - регенерат за нуждите 

на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора и монтаж на гумите на 

джантите“ и ОП № 2: ,,Доставка на автомобилни гуми – нови за нуждите на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора  и монтаж на гумите на 

джантите“.  Информацията за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е с изходящ номер 1604 от 19.07.2017 година и 

е публикувана в РОП на 19.07.2017 година. 

Комисията заседава  в състав: 

1. Диан Росенов Костов – Ръководител, отдел в транспорта – Гараж – Председател  

 2. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора - член 

  3. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист - член 

 

Председателят на комисията получи от служител на Възложителя срещу подпис, 

списък на участниците, подали оферти за изпълнение на обществената поръчка по ОП № 2, 

по която в обявения срок са постъпили 3 /три/ оферти.  Възложителят информира 

комисията, че по ОП № 1 в първоначално обявения срок са постъпили 2/две/ оферти, 

поради което и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти по ОП 

№ 1- ,,Доставка на автомобилни гуми - регенерат за нуждите на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора и монтаж на гумите на джантите“, е удължен 

по съответния ред до 16:30 часа на 07.08.2017 г.  

След получаване на списъка с участниците, в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, 

членовете на комисията попълниха и подписаха декларации относно изискванията на чл. 

103, ал. 2 от ЗОП. 



Комисията започна работа след предаване с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 

председателя на комисията на 3 /три/ броя оферти по ОП № 2, получени в срока за 

подаване  оферти, посочен в Обявата,  на следните участници:  

№ 1 - „Фулда – България ООД“ – оферта № 1, подадена на 02.08.2017 г. в 09:32 часа по ОП 

2 

№ 2 - „Тайрон Импорт Експорт“ ООД - оферта № 3, подадена на 02.08.2017 г. в 11:43 часа 

по ОП 2 

№ 3 -  „Примекс“ ЕООД - оферта № 5, подадена на 02.08.2017 г. в 14:43 часа по ОП 2 

 

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола и предадените  

оферти. 

В 15.00 часа пред комисията не се явиха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Получените оферти са в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, запечатани, с 

обозначение, съобразно изискванията в раздел II, т. 7 от документацията на Възложителя. 

При спазване на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 192 от ЗОП, комисията 

извърши отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите  

предложения: 

 

1. оферта с вх. № 1/02.08.2017 г. в 09:32 ч., подадена от „Фулда – България“ ООД за 

обособена позиция № 2:  Комисията отвори плика с офертата, в който се намери плик с 

надпис „Ценово предложение“. Комисията подписа плика с ценовото предложение и 

оповести предлаганата цена:  

Гуми 275/70R22,5 – нови –  24 броя – единична цена 520,16 лв. без ДДС  

Гуми 285/70R19,5 – нови –    8 броя – единична цена 421,26 лв. без ДДС  

 

2. оферта с вх. № 3/02.08.2017 г. в 11:43 ч., подадена от „Тайрон Импорт Експорт“ 

ООД за обособена позиция № 2: Комисията отвори плика с офертата, в който се намери 

плик с надпис „Ценово предложение“. Комисията подписа плика с ценовото предложение и 

оповести предлаганата цена:  

Гуми 275/70R22,5 – нови –  24 броя – единична цена 341,20 лв. без ДДС  

Гуми 285/70R19,5 – нови –    8 броя – единична цена 360,33 лв. без ДДС  

 

3. оферта с вх. № 5/02.08.2017 г. в 14:43 ч., подадена от „Примекс“ ЕООД за 

обособена позиция № 2: Комисията отвори плика с офертата, в който се намери плик с 

надпис „Ценово предложение“. Комисията подписа плика с ценовото предложение и 

оповести предлаганата цена: 

 

Гуми 275/70R22,5 – нови –  24 броя – единична цена 310,00 лв. без ДДС 

Гуми 285/70R19,5 – нови –    8 броя – единична цена 291,33 лв. без ДДС  

 

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 Комисията разгледа оферта с вх. № 1/02.08.2017г.  на „Фулда – България ООД“ гр. 

София за обособена позиция № 2 и констатира, че съдържа следните документи: 

1. Списък на документите – Образец № 1 

2. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – Образец 2 

3. Представяне на участника – Образец № 3 

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4 – 4 броя 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 5 от ЗОП – Образец № 5 



6. Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка – Образец 

№ 8 

7. Декларация за приемане ва условията на проекта на договора – Образец № 9 

8. Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 10 

9. Ценово предложение – Образец № 11 

  

 Комисията разгледа оферта с вх. № 3/02.08.2017г. на „Тайрон Импорт Експорт“ 

ООД, град Сопот за обособена позиция № 2 и констатира, че съдържа следните документи: 

1. Списък на документите – Образец № 1 

2. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – Образец 2 

     3. Представяне на участника – Образец № 3 

    4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4 

    5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 5 от ЗОП – Образец № 5 

    6.  Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – Образец 

№ 6 

    7. Декларация за приемане ва условията на проекта на договора – Образец № 9 

      8. Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка – Образец 

№ 8 

      9. Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 10 

     10.    Сертификати за качество на производителите – 3 броя 

     11.    Каталожни данни – 2 броя  

     12.    Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години. 

     13.    ЕЕДОП 

     14.    Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП  

     15.    Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

     16.    Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

     17.    Ценово предложение – Образец № 11  

 

Комисията разгледа оферта с вх. № 5/02.08.2017 г. на „Примекс“ ЕООД, гр. 

Шумен за обособена позиция № 2 и констатира, че съдържа следните документи: 

1. Списък на документите – Образец № 1 

2. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – Образец 2 

       3.   Представяне на участника – Образец № 3 

    4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4 

    5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 3 - 5 от ЗОП – Образец № 5 

    6.  Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка – Образец 

№ 6 

                  7.  Декларация за поети ресурси на трето лица – „Асорт 95“ ЕООД 

        8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4 на „Асорт 95“ ЕООД 

      9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5 на „Асорт 95“ ЕООД 

        10. Декларация за срок на валидност на оферта за обществена поръчка – Образец 

№ 8 

                   11. Декларация за приемане ва условията на проекта на договора – Образец № 9 

       12. Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 10 

       13. Сертификат за качество. 

       14. Етикети за предлаганите гуми – 2 броя. 



       15. Списък за изпълнени сходни дейности по чл. 64, ал. 1 от ЗОП придружен с 

доказателства за извършените доставки. 

       16. Ценово предложение – Образец № 11 

     Комисията реши, че ще продължи работата си на следващо заседание на 

10.08.2017 година от 15.00 ч., на което ще разгледа офертите, ще извърши анализ за 

съответствие между съдържащите се в офертите документи и обявените от Възложителя 

изисквания към офертите и за съответствието с изискванията на Възложителя към личното 

състояние на участниците и критериите за подбор, поставени от възложителя и ще извърши 

оценка на офертите и класиране на участниците. 

 

 Настоящият протокол се състави съобразно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и  ще бъде 

предаден на Възложителя за утвърждаване.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диан Росенов Костов …/П/………………………. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Минка Иванова Стоименова ………/П/……………………….. 

 

2. Йорданка Малешкова Христова ……/П/……………………….. 

 

На ......14.08.2017 г...................... протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване. 

  

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ:............../П/................................ 

                 /инж. Д. Авджиев/ 

 
Подписите заличени съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 


