
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
№12

гр.Шумен, 01.04.2020г.

На основание чл.  181,  ал.  6  от ЗОП,  резултатите от проведена по реда на чл.  178  от ЗОП,
процедура за определяне на изпълнител – публично състезание  с обект доставки и предмет: „Доставка
чрез покупка на автомобилни гуми за служебни и наети МПС-та, на ТП „ДГС Шумен“ със срок
на действие 12 месеца считано от датата на сключването на договора (сезон пролет /пролет 2020-
2021)“, отразени като  констатации на комисията назначена със Заповед № 184/27.03.2020 г.  в  доклада
по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 01.04.2020 г.

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

офертата:
І. Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка - 11 008,96 лева

(единадесет хиляди и осем лева и деветдесет и шест 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 Количест
во

Единич
на цена
без вкл.
ДДС

Обща
Цена без
Вкл.ДДС

1

Гуми зимни с
подсилен борд  за

автомобил
Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE-

YOK-015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-С
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум - 2.черна черта или
(70dB)

брой

4

118,07 472,28

2

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-Е
2.Сцепление на мокро- В
3.Външен шум - 2.черна черта или
(72dB).

брой

20

65,00 1300,00

3

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ЗИЛ 157

12,00-18
Х

брой

4

344,17 1376,68

4

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ЗИЛ 131

12/0 R20
Х

брой

4

387,50 1550,00

5

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен Мерцедес

814

225/75 R17,5

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- В
3.Външен шум -  2черна черта или
(74dB)

брой

4

222,50 890,00
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6

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен Мерцедес

814

315/80/
R22,5

1.Горивна ефективност-D
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум -  2черна черта или
(75dB)

брой

4

405,83 1623,32

7

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ИФА W 50 LA

10 /R 22,5

1.Горивна ефективност-D
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум -  2черна черта или
(73dB)

брой

4

479,17 1916,68

8

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ИФА L60

16/70-20

1.Горивна ефективност-G
2.Сцепление на мокро- G
3.Външен шум -  3черна черта или
(75dB)

брой

4

470,00 1880,00

ОБЩО: 11008,96

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 2020 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 кла сирани на  вт ор о  и  следва щи места  к анди дати .

От участие в процедурата на етапа разглеждане и  оценка на техническите предложения на
участниците по съответните показатели, съгласно предварително утвърдените условия на Възложителя.
ОТСТРАНЯВАМ Участник №2 „Диана“ ООД, ЕИК: 811187622, седалище и адрес на управление:
гр.Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“, №15, ет.1, офис №5, представляван от Диана Тодорова
Яръмова – управител със следните мотиви:

Участник  №2 „ Диана” ООД е представил техническо предложение, в което не са попълнени
надлежно редове т.2(две) и т.8(осем) от същото, касаещи изпълнението на ми ним алните
хара кте рист и ки  по  Ев ро пей ския  рег лам ент  о тн о сно  ети киран е то  ( Рег лам ент  ЕО
№ 1222 /2 009)  на  п ре длаг аните  о т  нег о  артик ул  по  тези  дв е  то чки .  По  то зи  начин
същ ият  на  пра ктик а  е  пре дст ави л НЕПЪЛН А те хни ч ес ка  о фе рта ,   нео тг о варяща и
неизпълняваща  минималните   изиск ванията по ставени  о т  Възло жителя  спрямо
пред лаг ани т е  арти к ули  по   т.2(две)  и т.8(осем)   с  о гл ед  из искв ани ят а  на  Ев р о пей ски
реглам ент  о тно сно  ети киране то  ( Рег ламент  Е О № 1222 /200 9) .

То зи  поро к  в  т ехническо то  предлож ение на Участник  №2 „ Диана” ООД  н е  м о ж е
да  б ъд е  сан ир ан   при  усло в ията  на  чл . 104 , ал . 5  о т  ЗОП  ,  в ъв  в ръз ка  с  ч л . 177  о т
ЗОП , до ко лко то  по пълв ането  на  редове т.2(две) и т.8(осем) от техническо предложение в този
случай е нанасяни на промени в същото след неговото  депозиране пред възложителя.



За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение:
„Доставка чрез покупка на автомобилни гуми за служебни и наети МПС-та, на ТП „ДГС Шумен“
със срок на действие 12 месеца считано от датата на сключването на договора (сезон пролет
/пролет 2020-2021)“.

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 - 11 008,96 лева
(единадесет хиляди и осем лева и деветдесет и шест 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 Количест
во

Единич
на цена
без вкл.
ДДС

Обща
Цена без
Вкл.ДДС

1

Гуми зимни с
подсилен борд  за

автомобил
Мазда СХ7

235/65  R 17
Код LE-

YOK-015
или

еквивалент

1.Горивна ефективност-С
2.Сцепление на мокро- С
3.Външен шум - 2.черна черта или
(70dB)

брой

4

118,07 472,28

2

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-Е
2.Сцепление на мокро- В
3.Външен шум - 2.черна черта или
(72dB).

брой

20

65,00 1300,00

3

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ЗИЛ 157

12,00-18
Х

брой

4

344,17 1376,68

4

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ЗИЛ 131

12/0 R20
Х

брой

4

387,50 1550,00

5

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен Мерцедес

814

225/75 R17,5

1.Горивна ефективност-Е
2.Сцепление на мокро- В
3.Външен шум -  2черна черта или
(74dB)

брой

4

222,50 890,00

6

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен Мерцедес

814

315/80/
R22,5

1.Горивна ефективност-D
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум -  2черна черта или
(75dB)

брой

4

405,83 1623,32

7

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ИФА W 50 LA

10 /R 22,5

1.Горивна ефективност-D
2.Сцепление на мокро- C
3.Външен шум -  2черна черта или
(73dB)

брой

4

479,17 1916,68



8

Гуми  всесезонни
за товарен

автомобил и тежък
терен

ИФА L60

16/70-20

1.Горивна ефективност-G
2.Сцепление на мокро- G
3.Външен шум -  3черна черта или
(75dB)

брой

4

470,00 1880,00

ОБЩО: 11008,96

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 2020 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
Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в досието на

поръчката на в профила на купувача;
Решението, на основание чл.196, ал.1 т.1  от ЗОП подлежи на обжалване пред Комисия за защита

на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването  му на участниците в процедурата , съгласно чл.197,
ал.1, т.7 от ЗОП, при условията и по реда на чл. 198-216 от ЗОП.

На основание чл.4, т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. ( Обн. - ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г., прилага се до отмяна на извънредното положение) срокът за оспорване на настоящото решение  по
чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП започва да тече от първия ден на отмяната на извънредното положение, с
изключение при наличие на хипотезата на чл.90, ал.2, т.1 от Административно процесуалния кодекс

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.6 от ЗОП,
след представяне на документите по чл. 58 и 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 : /подпис и печат/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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