МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, ДП ШУМЕН
9700 гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, тел./факс (054) 833123, e -mail:dpshumen@mzh.gover ment.bg

РЕШЕНИЕ
№ .9
гр. Шумен 08.05.2015г.
На основание чл.38, ал.1, т.1 от ЗОП, резултатите от проведената класация по реда на чл.37,
ал.1, т.2 от ЗОП извършена от комисията назначена със Заповед №189/28.04.2015г за
определяне на изпълнител на следната обществена поръчка: „Доставка, чрез покупка, на
автомобилни гуми, съгласно приложена техническа спецификация, за служебни
автомобили на „СИДП“ ДП Шумен за 2015г “ открита с Решение №6 от 30.03.2015г
ОБЯВЯВАМ
Следното класиране:
І.1. С получени 94,18 точки на база обявена класация по „Икономически найизгодна оферта“, НА ПЪРВО МЯСТО класирам: „Пента С“ ООД – гр. Шумен, ЕИК –
130289387, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Д-р Цветан Зангов“ №2,
представлявано от Димитър Александров – управител при следните параметри на
окончателната оферта
- В и д н а о б щ е с т в е н а т а п о р ъ ч к а : „„Доставка, чрез покупка, на автомобилни
гуми, съгласно приложена техническа спецификация, за служебни автомобили на „СИДП“
ДП Шумен за 2015г “
1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 10 388,48 лв (десет хиляди триста
осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС, разпределена по
единични цени съгласно видовете артикули съгласно предложена ценова оферта (за която
същият е оценен с 49,18 точки)
2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата
3. Предложена техническа оферта относно изискванията на ЕО по SEK\2008\2860
за критериите: Външен шум; Горивна ефективност и Сцепление на мокро: Съгласно
декларираните параметри на предлаганите гуми посочени в техническата оферта (за която
същият е оценен с 45,00 точки)
4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТИНКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
НА ДОСТАВКАТА:
4.1.ГУМИТЕ ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2015ГОДИНА
4.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и
количества от артикулите.
4.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като
ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата.
4.4. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес.
5. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен
срок за депозиране на оферти.
І.2. С получени 93,08 точки на база обявена класация по „Икономически найизгодна оферта“ НА ВТОРО класирам
„Карио“ ООД – гр. Сливен, ЕИК – 200507646, със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ №13А, и обявен адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул.

„Стефан Караджа“ №11, представлявано от Калоян Ганев – управител при следните
параметри на окончателната оферта:
1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 9289,00 лв (девет хиляди двеста
осемдесет и девет лева) без вкл. ДДС разпределена по единични цени съгласно видовете
артикули съгласно предложена ценова оферта (за която същият е оценен с 55,00 точки)
2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата
3. Предложена техническа оферта относно изискванията на ЕО по SEK\2008\2860
за критериите: Външен шум; Горивна ефективност и Сцепление на мокро: Съгласно
декларираните параметри на предлаганите гуми посочени в техническата оферта (за която
същият е оценен с 38,03 точки)
4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТИНКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
НА ДОСТАВКАТА:
4.1.ГУМИТЕ ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2015ГОДИНА
4.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и
количества от артикулите.
4.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като
ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата.
4.4. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес.
5. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен
срок за депозиране на оферти.
От участие в процедурата няма отстранени оферти и кандидати
За изпълнител на обществената поръчка
ОПРЕДЕЛЯМ
„Пента С“ ООД – гр. Шумен, ЕИК – 130289387, със седалище и адрес на управление:
гр. Шумен, ул. „Д-р Цветан Зангов“ №2, представлявано от Димитър Александров – управител
при следните параметри на окончателната оферта
- В и д н а о б щ е с т в е н а т а п о р ъ ч к а : „„Доставка, чрез покупка, на автомобилни
гуми, съгласно приложена техническа спецификация, за служебни автомобили на „СИДП“
ДП Шумен за 2015г “
1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 10 388,48 лв (десет хиляди триста
осемдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) без вкл. ДДС, разпределена по
единични цени съгласно видовете артикули съгласно предложена ценова оферта (за която
същият е оценен с 49,18 точки)
2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата
3. Предложена техническа оферта относно изискванията на ЕО по SEK\2008\2860
за критериите: Външен шум; Горивна ефективност и Сцепление на мокро: Съгласно
декларираните параметри на предлаганите гуми посочени в техническата оферта (за която
същият е оценен с 45,00 точки)
4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТИНКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
НА ДОСТАВКАТА:
4.1.ГУМИТЕ ДА СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2015ГОДИНА
4.2.Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове и
количества от артикулите.
4.3.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като
ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата.
4.4. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес.

5. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен
срок за депозиране на оферти.
Решението на основание чл.22б, ал.2 т.8 от ЗОП да се обяви в профила на купувача и на
основание чл.73, ал.3 от ЗОП да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от
издаването му .
Определения за изпълнител участник, , следва да се счита за поканен за сключване на
договор при условията на чл.41, ал.4 от ЗОП, считано от датата на влизане в сила на
настоящото решение.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за сведение и изпълнение.

лица от

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Георги Радославов Георгиев
зам. директор и на Янко Митев Янков гл. счетоводител при „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП:………(П)……..
/инж. В. Нинов/

