
                                                                                             
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№239/08.06.2020г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108 и чл.109  от Закона за обществените поръчки 

във вр с чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 

Протокол №1/04.06.2020г. и Доклад от 04.06.2020г. на комисия, назначена със Заповед 

№234 /04.06.2020г.. на директора на  ТП ДГС Цонево  за провеждане на  публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка чрез покупка 

на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, 

съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №213 от 11.05.2020 г на 

директора на ТП ДГС Цонево, с прогнозна стойност на поръчката в общ размер до 

4000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни 

автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата 

спецификация“ в размер до 1000,00 лева без ДДС 

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- „ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, с оферта вх.№744/03.06.2020г., час на постъпване: 13,42 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2403,32 лв. (две хиляди 

четиристотин и три лева и 32 ст) без вкл. ДДС, при следните единични цени без вкл. ДДС, 

съответно обща стойност както следва: 

№ 

  

  

Вид на 

автомобила  

  

  

Размер  

  

  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

 

  

  

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС 

 

  к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 Лада Нива 175/80 /R 16 4 70,20 280,80 

2 

Сузуки 

 S х 4 

 

205/ 60 /R16 4 113,20 452,80 

http://dgsconevo.sidp.bg/


 

3 УАЗ  

 

215/90-R15  4 116,03 464,12 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 

 4 110,20 440,80 

5 

Тойота RAV 

4 225/65/R 17 4 191,20 764,80 

 ОБЩО Х Х Х 2403,32 

 

При поръчка на външни автомобилни гуми за служебни МПС извън посочените в 

техническата спецификация, предложена  отстъпка в размер на  8 % (осем процента)от 

обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

 

       На второ място: „КАРИО“ ООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, с оферта вх.№727/01.06.2020г., час на постъпване: 13,00 

часа  
           Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2632.32 лв. (две хиляди шестотин 

тридесет и два лева и 32 ст) без вкл. ДДС при следните единични цени без вкл. ДДС, 

съответно обща стойност както следва: 
 

    

№ 

  

  

Вид на 

автомобила  

  

  

Размер  

  

  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

 

  

  

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС 

 

  к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 Лада Нива 175/80 /R 16 4 74,17 296,68 

2 

Сузуки 

 S х 4 

 

205/ 60 /R16 

 4 143,32 573,28 

3 УАЗ  

 

215/90-R15  4 116,67 466,68 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 

 4 145,42 581,68 

5 
Тойота RAV 

225/65/R 17 4 178,50 714,00 



4 

 ОБЩО Х Х Х 2632,32 

 

При поръчка на външни автомобилни гуми за служебни МПС извън посочените в 

техническата спецификация, предложена   отстъпка в размер на  35 % (тридесет и пет процента 

)от обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 
 

      2.Отстранени участници: няма 

 

      3.На основание чл.109 от ЗОП, участникът класиран на първо място за изпълнител- 
„ПРИМЕКС“ ЕООД , адрес за кореспонденция: /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/, с оферта вх.№744/03.06.2020г., час на постъпване: 13,42 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 2403,32 лв. (две хиляди 

четиристотин и три лева и 32 ст) без вкл. ДДС, при следните единични цени без вкл. ДДС, 

съответно обща стойност както следва: 

№ 

  

  

Вид на 

автомобила  

  

  

Размер  

  

  

Прогнозно 

количество 

 брой 

 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

 

  

  

Предлагана 

обща цена в 

лева без ДДС 

 

  к.4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 Лада Нива 175/80 /R 16 4 70,20 280,80 

2 

Сузуки 

 S х 4 

 

205/ 60 /R16 

 4 113,20 452,80 

3 УАЗ  

 

215/90-R15  4 116,03 464,12 

4 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 

 4 110,20 440,80 

5 

Тойота RAV 

4 225/65/R 17 4 191,20 764,80 

 ОБЩО Х Х Х 2403,32 

 

При поръчка на външни автомобилни гуми за служебни МПС извън посочените в 

техническата спецификация, предложена  отстъпка в размер на  8 % (осем процента)от 

обявените цени в обекта ни  за съответния вид. 

        4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 



Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“а“   от ЗОП- десет 

дневен, от получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за 

защита на конкуренцита. 

        5. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, решението, протоколите  и доклада на комисията да се 

публикуват в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на интернет адрес на поръчката 

https://wp.me/p82oCV-d2f. 

6.Документи за сключване на договор :  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /Подписано и заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
Изготвил:...../п/............. 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
 юрисконсулт  
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