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ПРОТОКОЛ № 3 

 

за разглеждане ценовите предложения и класиране на офертите по процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№ 19016 и 

предмет „Доставка на гуми” по две обособени позиции 

 

 

 На 29.03.2019 г. в 10.00 ч. продължи своята работа комисия, назначена със 

заповед № 380 / 13.03.2019г., в състав: 

Председател:  

 И. Х.   - Ръководител Автостопанство 

Членове: 

1. А. Т.     - Агент снабдяване, ОМТС 

2. П. Х.     - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.  - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я. - Специалист търговия, ТО 

 

В работата на комисията продължи участието си П. Х. – Юрисконсулт, 

Правен отдел, на мястото на М. Б., който е в законоустановен отпуск. 
 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците. 
 

Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 

офертите на участниците по реда на подаването им и обяви предложените цени 

както следва: 

 

По I-ва   обособена позиция – Доставка на гуми с тежък режим на 

експлоатация: 

№ Участник 
Предлагана цена в 

лв. без ДДС 

1 „Диана“ ООД, гр. София 159 861.40 

2 „Мит“ ЕООД, гр. София 158 857.00 

 

По IІ-ра обособена позиция  – Доставка на вътрешни и бандажни гуми, 

пояси: 

№ Участник 
Предлагана цена в 

лв. без ДДС 

1 „Диана“ ООД, гр. София 19 993.97 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 

най-изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 
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На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участниците, както 

следва: 
 

 По I-ва обособена позиция – Доставка на гуми с тежък режим на 

експлоатация: 

№ Участник Предложена цена Класиране 

1 „Мит“ ЕООД, гр. София 158 857.00 I място 

2 „Диана“ ООД, гр. София 159 861.40 II място 

 

По IІ-ра обособена позиция  – Доставка на вътрешни и бандажни гуми, 

пояси: 

№ Участник Предложена цена Класиране 

1 „Диана“ ООД, гр. София 19 993.97 I място 

 

 

 Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на . ……….2019 г. 

 

  

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

И. Христов    - ……(п)………… 

Членове: 

1. А. Т.                  - ……(п)………… 

2. П. Х.             - ……(п)………… 

3. М. С.            - ……(п)………… 

4. Л. Я.            - ……(п)………… 

 


