
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 6 

гр. Нови пазар, 19.03.2019г. 

  
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 № 32/14.03.2019 г.. за определяне на 
изпълнител за следната доставка: „Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми за 

служебните МПС, собственост на ТП „ДГС  Нови пазар“ , отразени като  констатациите на комисията 

по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 19.03.2019г. 

 

         ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране : 
На първо място класирам: Кандидат № 1 – „Примекс“ ЕООД, с ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. Ропотамо № 7, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД - 

управител, с общ брой точки – 97.41 точки точки, получени в резултат на класация по критерии, съгласно 

чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП при следните окончателни параметри на офертата:  

I. Окончателни параметри на техническото  и ценово предложение: 
I. р

е
д 

Сезонност на 
гумите 
Вид на 
автомобила 

размери Прогн.к-во в 
брой 

Технически параметри на 
предложението на кандидат 
№1 „Примекс“ ЕООД – гр. 

Каспичан  

Предлагана 
единична цена 
за доставка на 

бройка 

Предлагана 
обща цена в 
лв. без вкл. 

ДДС 
 
1 Зимни гуми за 

Лада Нива 4х4 
 
 

Размер: 175/80/16 
или еквивалентни 

8 1.Горивна ефективност- F             
2.Сцепление на мокро - E             

3.Външен шум – 70 dB                  
или 2 черна/и черта/и 

 

86.67 693.36 

 
2 

Зимни гуми за 
УАЗ Джип 31512 

 
 

 

Размер: 215/90/15 
С или 

еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-F              
2.Сцепление на мокро-  F              

3.Външен шум – 74 dB                   
или 3 черна/и черта/и 

 

110.00 440.00 

 
3 

Летни гуми за 
Тойота Авенсис  

 
 
 

Размер: 215/55/17 
или еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-С              
2.Сцепление на мокро - C              
3.Външен шум – 71 dB                   

Или 2 черна/и черта/и 

 

83.60 334.40 

 ОБЩО Х 16 Х Х 1467.76 

Словом: хиляда четиристотин шестдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки без вкл. 

ДДС. 

- Начин на плащане: 30 /тридесет/ дни от получаване на фактурата 

1. Предлага да извършва периодично доставки на автомобилни гуми при направена заявка от страна 
на Възложителя при условията на проектодоговора;  

2. Декларира, че предлаганите гуми са произведени след 06.2018 година, като в уверение на това 

представяме следните доказателства – декларация за годината на производство 
3. Заявените характеристики, съгласно Европейския регламент относно етикирането (Регламент ЕО 

№ 1222/2009) са в съответствие със следните доказателства  

- Сертификати за качество на предлаганите гуми;  
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- копие на етикетите на предлаганите гуми  

4. Приема че, след сключване на договора, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 

посочените в Техническата спецификация видове и количества гуми; 

5. Заявява, че е запознат и приема условието, че след сключване на договора Възложителят може да 
заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичните им цени, 

посочени в офертата и в рамките на договорирания ресурс. 

6.  Предлаган срок за доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя, 

считано от датата на получаване на заявката 5 /пет/работни дни. 

7. Предлагана Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите предлагани в 

търговските  му обекти  - извън списъка, в размер на 8 % (осем процента), фиксиран за целият период на 

изпълнение на договора. 
8. Срок на валидност на предложението 2 месеца от крайната датата за депозиране на офертите в 

стопанството. 

9. Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на които биха могли да 
настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да  уведомим Възложителя  

писмено. 

10. Приема разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол работа да се извършва 

периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен счетоводен 
документ/фактура/ в български лева и по банков път по указаната сметка. 

11. Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, отговарящи на  

изискванията на Възложителя. 
12.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд . 

13. Приема за място на изпълнение: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Цар Освободител № 44;. 

14. Приема че, Възложителят в случай на необходимост може да заявява и допълнителни артикули 

извън посочените в списъка до размера на прогнозната стойност на поръчката. 

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, автомобилни гуми за които е установено, че са с явен 

дефект и/или не отговарят на изискванията, заявени от Възложителя в Техническата спецификация 
/Приложение № 9/ в рамките на 7 календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол/стокова разписка за всяка конкретна доставка. 

На второ място класирам: Кандидат № 2 – „Карио“ ООД, с ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, със седалище 

и адрес на управление: гр. Сливен ул. Банско шосе № 13А, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД- управител, 

с общ брой точки – 75,00 точки, получени в резултат на класация по критерии, съгласно чл. 70, ал.2, т.3 
от ЗОП при следните окончателни параметри на офертата:  

I. Окончателни параметри на техническото  и ценово предложение: 
II. р

е
д 

Сезонност на 
гумите 
Вид на 

автомобила 

размери Прогн.к-во в 
брой 

Технически параметри на 
предложението на кандидат 

№2 „Карио“ ООД – гр. 

Сливен  

Предлагана 
единична цена 
за доставка на 

бройка 

Предлагана 
обща цена в 
лв. без вкл. 

ДДС 

 
1 Зимни гуми за 

Лада Нива 4х4 
 
 

Размер: 175/80/16 
или еквивалентни 

8 1.Горивна ефективност- G             
2.Сцепление на мокро - F            
3.Външен шум – 74 dB                  
или 3 черна/и черта/и 

 

81.67 653.36 

 
2 

Зимни гуми за 

УАЗ Джип 31512 
 
 

 

Размер: 215/90/15 

С или 
еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-не посочва              

2.Сцепление на мокро- не посочва              

3.Външен шум – не посочва                   

 

115.83 463.32 
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3 

Летни гуми за 
Тойота Авенсис  

 

 
 

Размер: 215/55/17 
или еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-Е             
2.Сцепление на мокро - C              
3.Външен шум – 72 dB                   
Или 2 черна/и черта/и 

 

64.00 256.00 

 ОБЩО Х 16 Х Х 1372.68 

Словом: хиляда триста седемдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки без вкл. ДДС. 

- Начин на плащане: 30 /тридесет/ дни от получаване на фактурата 

1. Предлага да извършва периодично доставки на автомобилни гуми при направена заявка от страна 
на Възложителя при условията на проектодоговора;  

2. Декларира, че предлаганите гуми са произведени след 06.2018 година, като в уверение на това 

представяме следните доказателства: декларация 
3. Заявените характеристики, съгласно Европейския регламент относно етикирането (Регламент ЕО 

№ 1222/2009) са в съответствие със следните доказателства: заверени копия на етикети и декларация за 

съответствие на предлаганите артикули. 

4. Приема че, след сключване на договора, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 
посочените в Техническата спецификация видове и количества гуми; 

5. Заявява, че е запознат и приема условието, че след сключване на договора Възложителят може да 

заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичните им цени, 
посочени в офертата и в рамките на договорирания ресурс. 

6.  Предлаган срок за доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя, 

считано от датата на получаване на заявката 5 /пет/ работни дни. 

7. Предлагана Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите предлагани 

в търговските  му обекти  - извън списъка, в размер на 37 % (тридесет и седем процента), фиксиран 

за целият период на изпълнение на договора. 

8. Срок на валидност на предложението 2 месеца от крайната датата за депозиране на офертите 

в стопанството. 

9. Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на които биха могли 

да настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да  уведомим 

Възложителя  писмено. 

10. Приема разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол работа да се извършва 

периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен счетоводен 

документ/фактура/ в български лева и по банков път по указаната сметка. 
11. Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, отговарящи на  

изискванията на Възложителя. 

12.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд . 

13. Приема за място на изпълнение: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Цар Освободител № 44;. 

14. Приема че, Възложителят в случай на необходимост може да заявява и допълнителни артикули 
извън посочените в списъка до размера на прогнозната стойност на поръчката. 

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, автомобилни гуми за които е установено, че са с явен 

дефект и/или не отговарят на изискванията, заявени от Възложителя в Техническата спецификация 

/Приложение № 9/ в рамките на 7 календарни дни от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол/стокова разписка за всяка конкретна доставка. 

Н я м а к л а си р ан и  н а сл едв ащ и  мес т а к ан ди д а ти ,  п о р ади  л и п с а н а п о в е ч е  

п о да ден и  о ф е р ти .  

Н я м а о т с тр ан ен и  о т  у ч ас ти е то  в  п ро ц еду р а т а о ф е р ти   и  к ан ди да ти  
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За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: 

„Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП 

„ДГС  Нови пазар“ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 „Примекс“ ЕООД, с ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, 

ул. Ропотамо № 7, представлявано от чл.2 от ЗЗЛД- управител, при следните окончателни параметри на 

офертата:  

I. Окончателни параметри на техническото  и ценово предложение: 
I. р

е
д 

Сезонност на 
гумите 
Вид на 
автомобила 

размери Прогн.к-во в 
брой 

Технически параметри на 
предложението на кандидат 
№1 „Примекс“ ЕООД – гр. 

Каспичан  

Предлагана 
единична цена 
за доставка на 

бройка 

Предлагана 
обща цена в 
лв. без вкл. 

ДДС 
 
1 Зимни гуми за 

Лада Нива 4х4 
 
 

Размер: 175/80/16 
или еквивалентни 

8 1.Горивна ефективност- F             
2.Сцепление на мокро - E             

3.Външен шум – 70 dB                  
или 2 черна/и черта/и 

 

86.67 693.36 

 
2 

Зимни гуми за 

УАЗ Джип 31512 
 
 

 

Размер: 215/90/15 
С или 

еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-F              
2.Сцепление на мокро-  F              
3.Външен шум – 74 dB                   

или 3 черна/и черта/и 

 

110.00 440.00 

 
3 

Летни гуми за 

Тойота Авенсис  
 
 
 

Размер: 215/55/17 
или еквивалентни 

4 1.Горивна ефективност-С              
2.Сцепление на мокро - C              
3.Външен шум – 71 dB                   

Или 2 черна/и черта/и 

 

83.60 334.40 

 ОБЩО Х 16 Х Х 1467.76 

Словом: хиляда четиристотин шестдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки без вкл. 

ДДС. 

- Начин на плащане: 30 /тридесет/ дни от получаване на фактурата 
1. Предлага да извършва периодично доставки на автомобилни гуми при направена заявка от страна 

на Възложителя при условията на проектодоговора;  

2. Декларира, че предлаганите гуми са произведени след 06.2018 година, като в уверение на това 

представяме следните доказателства – декларация за годината на производство 
3. Заявените характеристики, съгласно Европейския регламент относно етикирането (Регламент ЕО 

№ 1222/2009) са в съответствие със следните доказателства  

- Сертификати за качество на предлаганите гуми;  
- копие на етикетите на предлаганите гуми  

4. Приема че, след сключване на договора, Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на 

посочените в Техническата спецификация видове и количества гуми; 

5. Заявява, че е запознат и приема условието, че след сключване на договора Възложителят може да 
заявява различни количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичните им цени, 

посочени в офертата и в рамките на договорирания ресурс. 

6.  Предлаган срок за доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя, 

считано от датата на получаване на заявката 5 /пет/работни дни. 

7. Предлагана Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите предлагани в 

търговските  му обекти  - извън списъка, в размер на 8 % (осем процента), фиксиран за целият период на 
изпълнение на договора. 
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8. Срок на валидност на предложението 2 месеца от крайната датата за депозиране на офертите в 

стопанството. 

9. Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на които биха могли да 

настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да  уведомим Възложителя  
писмено. 

10. Приема разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол работа да се извършва 

периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен счетоводен 

документ/фактура/ в български лева и по банков път по указаната сметка. 
11. Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, отговарящи на  

изискванията на Възложителя. 

12.Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд . 

13. Приема за място на изпълнение: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Цар Освободител № 44;. 

14. Приема че, Възложителят в случай на необходимост може да заявява и допълнителни артикули 
извън посочените в списъка до размера на прогнозната стойност на поръчката. 

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, автомобилни гуми за които е установено, че са с явен 

дефект и/или не отговарят на изискванията, заявени от Възложителя в Техническата спецификация 

/Приложение № 9/ в рамките на 7 календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол/стокова разписка за всяка конкретна доставка. 

 

Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и  съответните 
заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Нови пазар“ гр. Нови пазар, 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.7, т.2 от ЗОП след представяне на документи по чл.112, ал1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. чл.2 от ЗЗЛД– зам. директор  на ТП 

„ДГС Нови пазар” и на чл.2 от ЗЗЛД–р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Нови пазар”. 
 

 

 

 

 

ИНЖ. чл.2 от ЗЗЛД:…… П……. 
Директор на ТП „ДГС Нови пазар” 
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