
 

 

Р Е Ш Е Н И Е (препис) 
№ 16 

 

гр.Шумен, 20.06.2016 г. 

 

На основание чл. 38, т. 1 от ЗОП, в изпълнение разпоредбите на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, и 

след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 

комисията и направените от същата предложения към Възложителя, обективирани в 

Протокол № 1 от 27.05.2016 г., и Протокол № 2 от 17.06.2016 г., назначена със Заповед № 

151/27.05.2016 г. на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 68, ал. 1 

от ЗОП, относно провеждане на процедура за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП – открита процедура, с обект – доставка, и предмет 

на изпълнение: „Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена 

техническа спецификация, за служебни автомобили на ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен за 2016 

г.“, открита с Решение № 11/13.04.2016 г. на Директора на „Североизточно държавно 

предприятие” ДП – гр. Шумен, както и цялата документация събрана в хода на проведената 

процедура 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

 

1. В срока определен за получаване на оферти за участие в процедурата, редовно са 

подадени 3 (три) оферти, а именно: 

- Кандидат № 1: „Пента С“ ООД – гр. Шумен, с вх. № 2755 от 25.05.2016 г., подадена в 

14,50 часа, лично от законния представител на дружеството; 

- Кандидат № 2: „Примекс“ ЕООД – офис в гр. Шумен, с вх. № 2757 от 25.05.2016 г., 

подадена в 16,20 часа, лично от представител на дружеството; 

- Кандидат № 3: „Диана“ ООД – гр. София, с вх. № 2768 от 26.05.2016 г., подадена в 

13,20 часа, чрез куриерска фирма „Спиди“ АД. 

2. Комисията е установила липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор посочени от възложителя, само в офертата на „Примекс“ ЕООД, като съгласно 

законовите разпоредби и в съответния срок, същият кандидат е представил изискания от 

комисията документ. 

3. Комисията е допуснала всички кандидати до участие; разгледала е техническите 

предложения и е извършила оценка по всички показатели, различни от цената, съгласно 

ЗОП. 

4. Съгласно ЗОП е изпълнила условията за насрочване на час, дата и място за отваряне 

на ценовите предложения, като участниците са уведомени по надлежен ред. 

5. В резултат от извършената крайна оценка на офертите, комисията е предложила, 

съответно класиране на участниците и изпълнител на поръчката. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложения на комисията към възложителя, 

на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, 

I. ОБЯВЯВАМ: 

Класиране на участниците в процедурата предложено от комисията, както следва: 

На първа място класирам: 

Участник № 2: „Примекс“ЕООД, с ЕИК: 127033207, със седалище и адрес на 

управление: област Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан – 9930, ул. „Ропотомо“ № 7, 

представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството му на управител и едноличен 

собственик на капитала на дружеството, с резултат от Комплексната оценка (КО) – от 

99,06 точки; 
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На второ място класирам: 

Участник № 3: „Диана“ ООД, с ЕИК: 811187662, със седалище и адрес на управление: 

област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград – 2700, пл. „Георги Измерлиев“ № 

15, ет. 1, офис №5 и с адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, 

гр. София – 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 268, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД), в качеството й на управител и съдружник на дружеството, с резултат от 

Комплексната оценка (КО) – от 97,02 точки; 

На трето място класирам: 

Участник № 1: „Пента С“ООД, с ЕИК: 130289387, със седалище и адрес на 

управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен – 9700, ул. „Д-р Цветан Зангов“ 

№ 2, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството му на управител на 

дружеството, с резултат от Комплексната оценка (КО) – от 78,26 точки. 

II. За изпълнител на обществената поръчка по смисъла на ЗОП, с предмет: 

„Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, съгласно приложена техническа 

спецификация, за служебни автомобили на ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен за 2016 г.“ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. „Примекс“ЕООД, с ЕИК: 127033207, със седалище и адрес на управление: област 

Шумен, община Каспичан, гр. Каспичан – 9930, ул. „Ропотомо“ № 7, представлявано от 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството му на управител и едноличен собственик на 

капитала на дружеството, с резултат от Комплексната оценка (КО) – от 99,06 точки, 

при следните параметри: 

2.1. Предложена обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка от 6 

527,87 лв. (шест хиляди, петстотин двадесет и седем лева, осемдесет и седем 

стотинки), без ДДС; 

2.2. Срокове за доставка: 

от 2 (два) работни дни, считано от датата на получената заявка; 

2.3. Доставените гуми са произведени през 2016 г. и отговарят на характеристиките 

на Европейски регламент, относно етикетирането за качество – Регламент ЕО № 

1222/2009. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 

Възложителят включва в договорните клаузи всички горепосочени технически 

параметри, представляващи предложените условия и параметри на поръчката, които са 

посочени от участника в неговата оферта и въз основа на които е класиран на първо 

място и е определен за изпълнител. 

III. От процедурата няма отстранен кандидат. 

IV. С оглед на установените факти и обстоятелства, разгледани отделно и в 

съвкупност, а именно: 

- офертата на определения за изпълнител участник отговаря на изискванията на 

възложителя и разпоредбите на ЗОП; удостоверените законосъобразни процедурни 

действия на комисията при етапите на преглед на документите за участие, прилагане на 

методиката за оценка по отделните показатели от комплексната оценка, и всички 

останали процедурни действия, които обезпечават спазването принципите за 

публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, 

съгласно чл. 2 от ЗОП, дават основания да считам, че всички мотиви и решения на 

комисията, относно предложеното класиране, са обективно обосновани, логични, 

непротиворечиви и осигуряват обективни и устойчиви мотиви за да определя: 

„Примекс“ЕООД за изпълнител на обществената поръчка; 

Определеният за изпълнител участник следва да сключи договор за изпълнение в 

сроковете и при условията на ЗОП. 

Препис от настоящото решение да се доведе до знанието на определения за 

изпълнител участник, както и на отстранения кандидат за сведение и изпълнение. 
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Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на всички 

заинтересувани лица за сведение, както и до съответните длъжностни лица от СИДП 

ДП – гр.Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Петър 

Ганев – зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и Янко Янков – ръководител 

„Финансов отдел” и гл. счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)  

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 

 

 

 

 
ДИ/АК 

 


