
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП                                       

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО– ПРОВАДИЯ” 
                 Гр.Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 187/15.12.2016г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и 

отразени резултати в Протоколи №1/01.12.2016г. , Протокол 

№2/12.12.2016г. , Протокол №3/15.12.2016г и Доклад №1/15.12.2016г. на 

комисия, назначена със Заповед №170/01.12.2016 г. на директора на  ТП 

ДГС Провадия за провеждане на  публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на 

автомоблни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС 

Провадия за 2016 година“ , съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №164/08.11.2016г на 

директора на ТП ДГС Провадия 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- „Примекс“ ЕООД, гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7, 

ЕИК 127033207, при предложена цена за изпълнение на обществената 

поръчка по ед.цени в лева без ДДС- 349.55 (Триста четиридесет и девет лева 

и петдесет и пет ст) лева без ДДС, а именно: 
№ по 

ред 

Марка размер Летни за 1 брой Зимни за 1 

брой 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой летни гуми 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой зимни гуми 

1. ВАЗ - 21214 175/80R16 х да х 80,83 

2. ВАЗ - 21214 185/75R16   BC-54 всесезонни  68,83  

3. ВАЗ - 21214 175/80R16 ВЛИ-10 да х 68,83 х 

4. Мерцедес 407 Д 185/R14 C да да 66,31 64,75 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС 

Х Х Х 203,97 145,58 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС к.6+к.7 

х х х 349,55  

 

       Класиран на  второ място- няма. 



       Отстранени участници: Оферта от „Карио“ ООД , гр.Сливен, 

бул.Банско шосе №13А, ЕИК 200507646. 

       Правно основание : чл.107, т.2, б.“а“ от Закона за обществените 

поръчки, поради следните мотиви: 

       С Протокол №2 на Комисията от 12.12.2016г. е установено следното: 

        Участникът „Карио“ ООД е направил техническо предложение, както 

следва: 
№ по 

ред 

Гуми за автомобил: размер летни зимни Марка/ 

модел 

Година на 

производств

о 

Индекс за 

сцепление 

на мокра 

настилка 

(от А до G) 

1. ВАЗ - 21214 175/80R16 х да Forward 

arctic 

2016  

2. ВАЗ - 21214 185/75R16   

BC-54 

всесезонни  Росава 

ВС- 54 

2016 Е 

3. ВАЗ - 21214 175/80R16 

ВЛИ-10 

да х Алтай 

ВЛИ-10 

2016  

4. Мерцедес 407 Д 185/R14 C да да Летни 

Debica 

presto LT 

2016 Летни -С 

     Зимни 

Debica 

frigo LT 

2016 Зимни В 

       

       След детайлно разглеждане на представеното от участника техническо 

предложение  , комисията е констатирала, че същото не отговаря на 

предварително обявените условия на Възложителя , а именно: 

      Участникът „Карио“ ООД е представил Техническото си предложение, 

като е попълнил образеца /Обр.№6/ , утвърден към документацията за 

участие , но не е попълнил в цялост частта, в която се описва индекс за 

сцепление на мокра настилка (от А до G), в съответствие с изискванията на 

възложителя, а именно липсват посочени данни за позиция №1 относно ВАЗ 

– 21214, с размер  175/80R16 и позиция №3 ВАЗ – 21214, с размер 175/80R16 

ВЛИ-10. 

          Изискването за предоставяне на тази информация е посочено в 

Техническото предложение , съдържащо предложение за изпълнение на 

поръчката по образец /Обр.№6/ , част от утвърдената от Възложителя 

документация и съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.“б“ от ППЗОП. 

       Поради, което  правилно Комисията е взела единодушно решение да не 

допусне до по- нататъшно участие : Оферта от „Карио“ ООД с 



предложение  същата да бъде отстранена от участие , на основание чл. 

чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 

      2.Участникът класиран на първо място за изпълнител- „Примекс“ 

ЕООД, гр.Каспичан, ул.Ропотамо №7, ЕИК 127033207, при предложена 

цена за изпълнение на обществената поръчка по ед.цени в лева без ДДС- 

349.55 (Триста четиридесет и девет лева и петдесет и пет ст) лева без ДДС, 

а именно: 
№ по 

ред 

Марка размер Летни за 1 брой Зимни за 1 

брой 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой летни гуми 

Ед.цена 

БЕЗ ДДС за 1 

брой зимни гуми 

1. ВАЗ - 21214 175/80R16 х да х 80,83 

2. ВАЗ - 21214 185/75R16   BC-54 всесезонни  68,83  

3. ВАЗ - 21214 175/80R16 ВЛИ-10 да х 68,83 х 

4. Мерцедес 407 Д 185/R14 C да да 66,31 64,75 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС 

Х Х Х 203,97 145,58 

 ОБЩО по ед.цени в  лева 

без ДДС к.6+к.7 

х х х 349,55  

       3. 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 

       4.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197 от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването , пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        5.На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение в един и същи 

ден , да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача 

на ТП ДГС Провадия, на адреса на поръчката, както следва:  
http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-

%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D 

6.Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.  

         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 кандидата или участника; 

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

на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в 

сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 

54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не 

е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%25D
http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%25D
http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%25D
http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%25D
http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%25D
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763


           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодартелството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление направено пред компетентен орган в съответната държава. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

                                  /инж. Живко Живков / 
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