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Р Е Ш Е Н И Е

№15

гр.Шумен, 05.05.2017г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от
ЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 206/02.05.17 г.. за определяне на изпълнител
за следната услуга: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебните МПС,
собственост на ТП „ДГС Шумен“ през 2017 г отразени като  констатациите на комисията по
Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 05.05.2017 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
1. На първо място класирам: Кандидат № 1 „ПРИМЕКС“ ЕООД при следните параметри

на офертата:
1.1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 3712,00 лева (три

хиляди седемстотин и дванадесет), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните
цени, посочени в ценовото предложение на кандидата

1.2.Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура
1.3.Срок за изпълнение на доставките 5  /пет/работни дни считано от датата на получаване на

заявката
1.4.Търговска отстъпка 20%/словом:двадесет процента/ за продуктите извън списъка

2. На второ място класирам: Кандидат № 3: - „КАРИО“ ООД, при следните параметри на
офертата:

2.1. Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 3726,04
лева (три хиляди седемстотин двадесет и шест лева и четири стотинки), без ДДС, определена като
сбор от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата

2.2.Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура
2.3.Срок за изпълнение на доставките 5 /пет/работни дни считано от датата на получаване на

заявката
2.4.Търговска отстъпка 35%/словом: тридесет и пет процента/ за продуктите извън списъка

3. На трето място класирам: Кандидат № 2: - „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ООД, при
следните параметри на офертата:

3.1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е 4024,00 лева
(четири хиляди двадесет и четири лева),без ДДС, определена като сбор от количествата по
единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата.

3.2.Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура
3.3.Срок за изпълнение на доставките 4  /четири/работни дни считано от датата на получаване

на заявката
3.4.Търговска отстъпка 25%/словом:двадесет и пет процента/ за продуктите извън списъка
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Няма кла сирани на  сле дващи места  кандидат и ,  поради  лип са  на  пов ече
подадени  оферти .

Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати

За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на
изпълнение: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на
ТП „ДГС Шумен“ през 2017 г

ОПРЕДЕЛЯМ

„Примекс” ЕООД, ЕИК 127033207, седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул.
„Ропотамо ”  №7, представляван от Георги Крумов Пешев-  управител на дружеството,  при следните
параметри на окончателната му оферта:

Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 3712,00 лева (три
хиляди седемстотин и дванадесет), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните
цени, посочени в ценовото предложение на кандидата както следва.

 по
ред

Сезонност на гумите
Вид на автомобила

размери Минимални характеристики по
Европейски регламент относно
етикирането (Регламент ЕО №1222/2009

Мярка Количес
тво

Предл.
ед. цена в

лв. без
вкл. ДДС

Предл.
обща. цена в

лв. без
вкл. ДДС

Гуми летни  за
а-л Мазда СХ7

235/60  R 18
Код LE-

YOK-015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-С
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум – 2 черна черта

или (72dB)
Брой

4 125,00 500,00

Гуми зимни
за  микробус
Фолсваген

Транспортер

195/70  R 15
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум - 2.черна черта

или (73dB)
Брой

4 115,00 460,00

Гуми
всесезонни за лек и
тежък терен   за  а-л
4х4 Лада Нива

175/80  R16
H-511

LE-RU -006
или еквивалент

1.Горивна ефективност-F
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум – 3 черна черта

или (74dB) брой

24 93,00 2232,00

Гуми
всесезонни за лек и
тежък терен   за  а-л
Митцубиши  Паджеро
4Х4

235/75  R15
109 ТХL

или еквивалент

1.Горивна ефективност-F
2.Сцепление на мокро- E
3.Външен шум - 2.черна черта

или (71dB) брой

4 130,00 520,00

Общо: Х Х Х
36

Х
3712,00

1.1.Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура
1.2. Срок за изпълнение на доставките 5  /пет/работни дни считано от датата на получаване на

заявката
1.3. Търговска отстъпка 20%/словом:двадесет процента/ за продуктите извън списъка
Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и  съответните

заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен“ гр. Шумен, за сведение и изпълнение.
Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42 от  ЗОП в профила на купувача .
Договорът във връзка с чл.183 от ЗОП да се сключи  с определения за изпълнител участник  при

условията  изискванията  на чл.112, ал.6 от ЗОП след представяне на документи по чл.58 и чл.112,
ал.1 от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. по чл.2 от ЗЗДЛ– зам. директор  на ТП
„ДГС Шумен” и на по чл.2 от ЗЗДЛ –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. по чл.2 от ЗЗДЛ:…… П…….
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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