
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” №1, ет.5,  гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, факс:800 464,
e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№17

гр.Шумен, 29.07.2019г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от
ППЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 384/24.07.2019 г. за определяне на
изпълнител за следната услуга: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебните МПС,
собственост на ТП „ДГС Шумен“ за срок от 12 месеца  от сключването на договора”, отразени
като  констатациите на комисията в  Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 29.07.2019 г.

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

офертата:
І.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 2434,20 лева (две

хиляди четиристотин тридесет и четири лева и двадесет стотинки), без ДДС, 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 Количе
ство

Предл.
ед. цена
в лв. без

вкл.
ДДС

Предл.
обща.

цена в лв.
без

вкл. ДДС

1 Гуми летни  за
а-л Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE- YOK-

015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум – 2 черна
черта или (72dB)

Брой 4

96,80 387,20

2
Гуми зимни  за

микробус
Фолцваген

Транспортер

195/70  R 15
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- Е
3.Външен шум - 2черна
черта или (72dB) Брой 4

66,93 267,72

3
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- F
3.Външен шум – 3 черна
черта или (74dB) брой 20

64,83 1296,60

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

235/75  R15
109 ТХL  или
еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум - 2.черна
черта или (72dB)

брой 4

120,67 482,68

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


Общо: Х Х Х 32 Х 2434,20

ІІ. Срок за изпълнение на доставките 5  /пет/работни дни считано от датата на получаване на
заявката

ІІІ. Търговска отстъпка 8/словом:осем/ процента за продуктите извън списъка - (неподлежаща на
оценка)

ІV. ПРИ ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА ДОСТАВКАТА:
ІV.1. ГУМИТЕ  ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ІV.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества

от артикулите.
ІV.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги

заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на окончателния финансов
ресурс на договора.

І.V. Приемане на заявките в писмен вид по имейл адрес.
ІV.5. Други условия, вкл. по начина на доставка, приемане на рекламации и др. – съгласно

условията на приетия проект на договора към документацията на  процедурата

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

І.Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка – 2690,16лева (две хиляди
шестстотин и деветдесет лева и шестнадесет стотинки), без ДДС, определена като сбор от
количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата.

№
по
ред

Сезонност на
гумите
Вид на
автомобила

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

Мярка Количе
ство

Предл.
ед. цена
в лв. без
вкл.
ДДС

Предл.
обща.
цена в лв.
без
вкл. ДДС

1 Гуми летни  за
а-л Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE- YOK-

015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- E
3.Външен шум - 1.черни
черти или (69 dB)

Брой 4

98,54 394,16

2
Гуми зимни
за  микробус
Фолцваген

Транспортер

195/70  R 15
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум – 2 черни
черти или (72 dB) Брой 4

76,93 307,72

3
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- F
3.Външен шум – 3 черни
черти или (72 dB) брой 20

72,20 1444,00

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

235/75  R15
109 ТХL  или
еквивалент

1.Горивна ефективност-E
2.Сцепление на мокро- E
3.Външен шум – 2 черни
черти или (72 dB)

брой 4

136,07 544,28

Общо: Х Х Х
32 Х 2690,16



ІІ. Срок за изпълнение на доставките 5/пет/ работни дни считано от датата на получаване на
заявката;

ІІІ. Търговска отстъпка 5/словом:пет/ процента за продуктите извън списъка. - (неподлежаща на
оценка)

ІV. ПРИ ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА ДОСТАВКАТА:
ІV.1. ГУМИТЕ  ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ІV.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества

от артикулите.
ІV.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги

заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на окончателния финансов
ресурс на договора.

І.V. Приемане на заявките в писмен вид по имейл адрес.
ІV.5. Други условия, вкл. по начина на доставка, приемане на рекламации и др. – съгласно

условията на приетия проект на договора към документацията на  процедурата

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

І.Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка 3146 лева (три хиляди сто
четиридесет и шест лева), без ДДС, без ДДС, определена като сбор от количествата по
единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата.

№
по
ред

Сезонност на
гумите
Вид на
автомобила

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

Мярка Количе
ство

Предл.
ед. цена
в лв. без
вкл.
ДДС

Предл.
обща.
цена в лв.
без
вкл. ДДС

1 Гуми летни  за
а-л Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE- YOK-

015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- E
3.Външен шум - 2.черни
черти или (72 dB)

Брой 4

139,50 558,00

2
Гуми зимни
за  микробус
Фолксваген
Транспортер

195/70  R 15
или

еквивалент

1.Горивна ефективностC
2.Сцепление на мокро- A
3.Външен шум – 2 черни
черти или (71 dB) Брой 4

89,50 358,00

3
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-G
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум – 3 черни
черти или (74 dB) брой 20

89,60 1792,00

4
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 черни
черти или (71 dB)

брой 4

109,50 438,00

Общо: Х Х Х 32 х 3146,00

ІІ. Срок за изпълнение на доставките 5/пет/ работни дни считано от датата на получаване на
заявката;



ІІІ. Търговска отстъпка 35/словом:тридесет и пет/ процента за продуктите извън списъка. -
(неподлежаща на оценка)

ІV. ПРИ ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА ДОСТАВКАТА:
ІV.1. ГУМИТЕ  ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ІV.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества

от артикулите.
ІV.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги

заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на окончателния финансов
ресурс на договора.

І.V. Приемане на заявките в писмен вид по имейл адрес.
ІV.5. Други условия, вкл. по начина на доставка, приемане на рекламации и др. – съгласно

условията на приетия проект на договора към документацията на  процедурата

Няма кл асирани на  сле дващи места  канди дати ,  пора ди  лип са  на  по веч е
п о да д е н и  о ф ер т и .

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“за срок от 12 месеца  от сключването на договора”.

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:

І. Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 2434,20 лева (две
хиляди четиристотин тридесет и четири лева и двадесет стотинки), без ДДС 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 Количе
ство

Предл.
ед. цена
в лв. без

вкл.
ДДС

Предл.
обща.

цена в лв.
без

вкл. ДДС

1 Гуми летни  за
а-л Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE- YOK-

015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум – 2 черна
черта или (72dB)

Брой 4

96,80 387,20

2
Гуми зимни
за  микробус
Фолцваген

Транспортер

195/70  R 15
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- Е
3.Външен шум - 2черна черта
или (72dB) Брой 4

66,93 267,72

3
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- F
3.Външен шум – 3 черна
черта или (74dB) брой 20

64,83 1296,60



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

235/75  R15
109 ТХL  или
еквивалент

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- F
3.Външен шум - 2.черна черта
или (72dB)

брой 4

120,67 482,68

Общо: Х Х Х 32 Х 2434,20

ІІ. Срок за изпълнение на доставките 5  /пет/работни дни считано от датата на получаване на
заявката

ІІІ. Търговска отстъпка 8/словом:осем/ процента за продуктите извън списъка
ІV. ПРИ ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА ДОСТАВКАТА:
ІV.1. ГУМИТЕ  ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ІV.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и количества

от артикулите.
ІV.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща

съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на окончателния финансов ресурс на
договора.

І.V. Приемане на заявките в писмен вид по имейл адрес.
ІV.5. Други условия, вкл. по начина на доставка, приемане на рекламации и др. – съгласно

условията на приетия проект на договора към документацията на  процедурата

След влизане в сила на настоящото решение на основание чл. 183 от ЗОП да се сключи
договор с определения за изпълнител участник  при условията и  при спазени  изисквания на чл.112,
ал.1,   от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Геронтиев – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на Василка Йорданова –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ :/подписан и под печатан/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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