
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 23 

гр. Шумен  06.11.2020г. 

  

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура – публично 

състезание по реда на чл.178-181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  и резултатите от 

проведената класация извършена от комисията назначена със Заповед № 372/02.11.2020 г за 

определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка с  обект – доставка 

и услуги и предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на 

услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените 

нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за 

срок от една година считано от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2020-

2021)“,  с  У И Н в  РО П  –  02 71 1 -2 020 - 01 32 , открита с решение № Решение №20 от 

07.10.2020г, на директора на СИДП ДП Шумен  

 

 

ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 

І.1. На първо място с 100,00 точки получени в резултат на класацията по критерий 

„Икономически най-изгодна оферта–оптимално съотношение качество/цена“  КЛАСИРАМ:  

Участник №1 - „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан, ЕИК – 127033207, със седалище и адрес на 

управление: гр. Каспичан, ул. „Ропотамо“  №7, представлявано от Георги Пешев Крумов – 

управител при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 13 249,22лева (тринадесет хиляди 

двеста четиридесет и девет лева и двадесет и два стотинки)без вкл. ДДС разпределена  както 

следва: 

1.1. Обща крайна цена за доставката на различните видове артикули – гуми разпределени 

по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 11 585,94лв  без вкл. ДДС 

1.2. Обща крайна цена за услугата- демонтаж, балас и монтаж“  на различните видове 

артикули – гуми разпределени по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 1 663,28лв. 

без вкл. ДДС.  (за която същият е оценен с 40,00 точки) 

2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата по банков 

път. 

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 60,00 точки) 

4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТИНКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА 

ДОСТАВКАТА:  



4.1.Предлаганите гуми са произведени през 2020 година, като в уверение на това, в случай че 

бъде определен за изпълнител при сключване на договора ще представи - Декларация за 

производство и ДОТ  

4.2.Съответствие на  автомобилните гуми с изискванията на Регламент  ЕО №1222/2009 и 

представя образци на етикиране на съответните артикули съгласно регламента  и сертификати за 

съответствие. като в уверение на това , в случай че бъде определен за изпълнител при сключване на 

договора ще представи - Копия на сертификати за качество и копия на етикети на предлаганите 

гуми 
4.3. Предложен срок за изпълнение на доставката – 5(пет) работни дни считано от датата на 

получаване на заявката . 

4.4. Предложен срок за изпълнение на услугата – от 1(един) работен ден считано от датата 

на получаване на заявката . 

4.5. Прието условие, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за 

цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите. 

4.6. Прието условие, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни 

количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в 

офертата и в рамките на договорения финансов ресурс. 

4.7. Предложена търговска отстъпка в размер на  8%/словом- осем процента/ процента от 

обявената в обектите му  продажна цена към датата на заявката на съответния артикул - за 

артикули извън списъка на техническото предложение, като и прието условие, че след сключване 

на договор Възложителят може да заявява артикули извън списъка на техническата оферта,  чиято 

единична цена се формира от обявената им продажна цена към датата на заявката на съответния 

артикул в специализираните му обекти намалена с предложената търговска отстъпка, като обща 

стойност не може да е по-голяма от 3000,00лв от обявената максимална  прогнозната стойност на 

доставката 

5. Обявен срок на валидност на предложението – 2(два)месеца  от датата посочена като 

крайният срок за депозиране на оферти 

 

Няма класирани на второ и следващи места участници поради липса на други 

подадени оферти. 

 

От участие в процедурата няма отстранени  оферти и кандидати 

 

За изпълнител на  обществената поръчка: обект – доставка и услуги и предмет: „Доставка 

чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари 

автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за 

служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за срок от една година считано 

от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2020-2021)“,  с  У ИН  в  РО П  –  

0 2 71 1 - 20 20 - 01 32 , открита с открита с решение № Решение №20 от 07.10.2020г, на директора 

на СИДП ДП Шумен  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

„Участник №1 - „Примекс“ ЕООД – гр. Каспичан, ЕИК – 127033207, със седалище и 

адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „Ропотамо“  №7, представлявано от Георги Пешев 

Крумов – управител при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена, в размер на 13 249,22лева (тринадесет хиляди 

двеста четиридесет и девет лева и двадесет и два стотинки)без вкл. ДДС разпределена  както 

следва: 



1.1. Обща крайна цена за доставката на различните видове артикули – гуми разпределени 

по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 11 585,94лв  без вкл. ДДС 

1.2. Обща крайна цена за услугата- „демонтаж, балас и монтаж“  на различните видове 

артикули – гуми разпределени по техн.  спецификация, сезонност  брой и вид МПС – 1 663,28лв. 

без вкл. ДДС.  

2. Начин на плащане – до 10(десет) дневен срок от получаване на фактурата по банков 

път. 

3. Предложена техническа оферта относно изискванията на ЕО по SEK\2008\2860 за 

критериите:  Външен шум; Горивна ефективност и Сцепление на мокро както следва:   

 № по 
ред  

Сезонност 
на гумите  
Вид на 
автомобила  

размери  Мярка  Технически 
параметри по 
Регламент ЕО 
№1222/2009  

Коли  
чество  

Единична 
цена за 
доставка за 
1бройка в 
лв. без 
ДДС  

Обща 
цена в 
лв. без 
вкл. ДДС  
за 
доставка
та  
(кол.6 х 
кол.7)  

Единична 
цена за 
услуги по 
демонтаж, 
баланс и 
монтаж за 
1 бройка в 
лв. без 
ДДС  

Обща 
цена на 
услуги 
по 
демонта
ж, баланс 
и монтаж 
в лв. без 
вкл. ДДС  
(кол.5 х 
кол.9)  

Предлаган
а обща 
цена на 
доставка и 
услуги  
(кол.8 + 
кол.10)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  Гуми летни 

за а-л 4х4; 
ТОЙОТА 
ЛАНДКРИ
УЗЪР-150  
Н3818ВВ; 
Н7007ВВ  

265/60 R 18  
110V  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - В 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

8  143,25  1146,00  16,90  135,20  1281,20  

2  Гуми 
зимни за а-
л 4х4; 
ТОЙОТА 
ЛАНДКРИ
УЗЪР-150  
Н3818ВВ; 
Н7007ВВ  

265/60 R 18  
114H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

8  144,15  1153,20  16,90  135,20  1288,40  

3  Гуми летни 
за лек а-л 
Тойота 
Авензис  
Н1521АК  

215/55 R 18  
99 V  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - В 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 70 
dB или 2 черни 
черти  

4  79,50  318,00  14,50  58,00  376,00  

4  Гуми 
зимни за 
лек а-л 
Тойота 
Авензис  
Н1521АК  

215/55 R 18  
99 V  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 69 
dB или 1 черни 
черти  

4  177,75  711,00  14,50  58,00  769,00  

5  Гуми 
зимни  
за лек а-л  
Тойота 
Ярис  
Н0793ВВ  

185/60 R 15  
84T  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 70 
dB или 2 черни 
черти  

4  46,93  187,72  9,16  36,64  224,36  

6  Гуми летни 
за а-л 4х4  
Дайхатцу – 
Териос  
Н0887ВР  

215/65 R 16  
100S  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 70 
dB или 2 черни 
черти  

4  69,00  276,00  13,54  54,16  330,16  



7  Гуми 
зимни за а-
л 4х4  
Дайхатцу – 
Териос  
Н0887ВР  

215/65 R 16  
98H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  72,00  288,00  13,54  54,16  342,16  

8  Гуми летни 
за а-л 4х4 
Тойота 
HiLux  
Н6013ВТ  

265/60 R 18  
110T-110H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - В 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  128,25  513,00  16,90  67,60  580,60  

9  Гуми 
зимни за а-
л 4х4 
Тойота 
HiLux  
Н6013ВТ  

265/60 R 18  
114H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  144,15  576,60  16,90  67,60  644,20  

10  Гуми 
зимни за а-
л 4х4 
Тойота Рав-
4  
Н6594ВВ  

215/70 R 16  
100Н  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - C 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  81,75  327,00  13,54  54,16  381,16  

11  Гуми летни 
за а-л 4х4 
Тойота Рав-
4  
Н6594ВВ  

215/70 R 16  
100Н  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - Е 
3.Външен шум – 71 
dB или 2 черни 
черти  

4  82,50  330,00  13,54  54,16  384,16  

12  Гуми 
зимни  
за а-л 4х4  
Грейт Уол 
Стийд  
ТХ9559ХК  

235/65 R 17  
108H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 70 
dB или 2 черни 
черти  

4  124,00  496,00  14,96  59,84  555,84  

13  Гуми летни  
за а-л 4х4  
Грейт Уол 
Стийд  
ТХ9559ХК  

235/65 R 17  
108H  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  100,50  402,00  14,96  59,84  461,84  

14  Гуми 
всесезонни 
за лек и 
тежък терен 
за а-л 4х4 
Лада Нива  

185/75 R16 
Товарен 
индекс: най- 
малко  
–код 
104/102R, 
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 71 
dB или 2 черни 
черти  

16  100,50  1608,00  13,54  216,64  1824,64  

15  Гуми 
всесезонни 
за лек и 
тежък  
терен за 
специализ
иран 
автомобил 
„Щаер 
18С15“ – 
автовоз  
Н0652ВТ  

215/75 R 
17,5  
126/124 М 
или 
еквивалент, 
или 
еквивалент  

Брой 1.Горивна 
ефективност – Е 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 75 
dB или 2 черни 
черти  
 

6  191,67  1150,02  28,20  169,20  1319,22  



16  Гуми 
зимни за а-
л Сузуки 
Джимни  
Н6915ВТ; 
Н7790ВС  

205/70 R15  
96Т, или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - E 
2.Сцепление на 
мокро - E 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

8  69,00  552,00  12,10  96,80  648,80  

17  Гуми летни 
за а-л 
Сузуки 
Джимни  
Н6915ВТ; 
Н7790ВС  

205/70 R15  
96Т, или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - С 
2.Сцепление на 
мокро - Е 
3.Външен шум – 71 
dB или 2 черни 
черти  

8  68,25  546,00  12,10  96,80  642,80  

18  Гуми 
зимни за 
лек а-л 
Тойота 
Корола  
Н0794ВВ  

195/65 R 15  
91Т  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - С 
3.Външен шум – 69 
dB или 2 черни 
черти  

4  49,60  198,40  9,16  36,64  235,04  

19  Гуми летни 
за лек а-л 
Тойота 
Корола  
Н0794ВВ  

195/65 R 15  
91Н  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - C 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 70 
dB или 2 черни 
черти  

4  47,25  189,00  9,16  36,64  225,64  

20  Гуми зимни 
за лек а-л 
Тойота 
Авенсис  
Н6026ВТ  

225/45 R18  
99V  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - Е 
2.Сцепление на 
мокро - C 
3.Външен шум – 72 
dB или 2 черни 
черти  

4  75,75  303,00  14,50  58,00  361,00  

21  Гуми летни 
за лек а-л 
Тойота 
Авенсис  
Н6026ВТ  

225/45 R 18  
99V  
или 
еквивалент  

Брой  1.Горивна 
ефективност - C 
2.Сцепление на 
мокро - В 
3.Външен шум – 71 
dB или 2 черни 
черти  

4  78,75  315,00  14,50  58,00  373,00  

22  Общо:  Х  Х  Х  114  Х  11585,94  Х  1663,28  13249,22  

4. ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЕТИ ОТ УЧАСТНИКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  НА 

ДОСТАВКАТА:  

4.1.Предлаганите гуми са произведени през 2020 година, като в уверение на това, в случай че 

бъде определен за изпълнител при сключване на договора ще представи - Декларация за 

производство и ДОТ  

4.2.Съответствие на  автомобилните гуми с изискванията на Регламент  ЕО №1222/2009 и 

представя образци на етикиране на съответните артикули съгласно регламента  и сертификати за 

съответствие. като в уверение на това , в случай че бъде определен за изпълнител при сключване на 

договора ще представи - Копия на сертификати за качество и копия на етикети на предлаганите 

гуми 
4.3. Предложен срок за изпълнение на доставката – 5(пет) работни дни считано от датата на 

получаване на заявката . 

4.4. Предложен срок за изпълнение на услугата – от 1(един) работен ден считано от датата 

на получаване на заявката . 

4.5. Прието условие, че след сключване на договор Възложителят няма задължение за 

цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите. 

4.6. Прието условие, че след сключване на договор Възложителят може да заявява различни 

количества от посочените в списъка, като ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в 

офертата и в рамките на договорения финансов ресурс. 



4.7. Предложена търговска отстъпка в размер на  8%/словом- осем процента/ процента от 

обявената в обектите му  продажна цена към датата на заявката на съответния артикул - за 

артикули извън списъка на техническото предложение, като и прието условие, че след сключване 

на договор Възложителят може да заявява артикули извън списъка на техническата оферта,  чиято 

единична цена се формира от обявената им продажна цена към датата на заявката на съответния 

артикул в специализираните му обекти намалена с предложената търговска отстъпка, като обща 

стойност не може да е по-голяма от 3000,00лв от обявената максимална  прогнозната стойност на 

доставката 

5. Обявен срок на валидност на предложението – 2(два)месеца  от датата посочена като 

крайният срок за депозиране на оферти 
 

Решението на основание чл.196, ал.1, т.1 от Зоп подлежи на обжалване пред Комисията за 

защита на конкуренцията по реда  и при условията на чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП  

 

Решението  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.58 

и чл.112, ал.1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на настоящото решение  възлагам на инж.Петър Георгиев Ганев  

– зам. директор на СИДП ДП Шумен, и Янко Митев Янков РФО- гл. счетоводител при ЦУ на   

СИДП ДП Шумен. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП:…….(п)……. Заличено съгласно ЗЗЛД 

                                           /инж. В. Нинов/ 

 

 
АА/ЕГ 

 


