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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№17 

гр. Върбица, 28.05.2019 г. 

На основание чл. 106 от ЗОП, във връзка с чл. 181 от ЗОП, след като се запознах с доклада 

на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП с вх. №862 от 22.05.2019 г., представените към него 

протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 17.05.2019 г. и цялата документация по провеждане на 

обществената поръчка, /вид на процедурата по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично 

състезание, с обект на поръчката - доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка 

на външни автомобилни гуми през 2019 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС 

Върбица“ и резултатите от проведената класация по реда на чл. 96-97 от ППЗОП, извършена от 

комисията, установих, че няма основание за връщане доклада на комисията, затова приемам 

работата на комисията, утвърждавам доклада на комисията, за класирания на първо място от 

комисията не са налице основания за отстраняване на този етап от процедурата по реда на чл. 107 

от ЗОП, същият отговаря на обявените изисквания за участие и изпълнение, поради което реших 

да се издаде окончателно Решение за определяне изпълнител по реда на чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 

22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и на основание резултатите от проведеното класиране в доклада по реда на 

чл. 60, ал. 1, т. 6 и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, 

ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране по проведена процедура чрез публично състезание за избор на 

изпълнител, с предмет: „Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми през 2019 

година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица“”, с прогнозна стойност 4 

000,00 лева 

Н а  п ъ р в о  м я с т о  с  п о л у ч е н и  1 0 0  т о ч к и  к л а с и р а :  Оф е р т а т а  н а  Ка н д и д а т  

№ 1. ЕООД “Примекс” гр. Шумен, ЕИК 12703…… на Агенция по вписванията, със седалище и адрес 

на управление: обл. Шумен, общ. Каспичан, …чл. 59 от ЗЗЛД…, представлявано от …чл. 59 от 

ЗЗЛД… – управител, с предложена крайна обща цена в размер на 2554,76 лв. (две хиляди петстотин 

петдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки) без включено ДДС, разпределена по брой 

артикули съгласно утвърдения образец, при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана отстъпка 8 /%/ от единичната продажна цена, за артикули извън списъка; 
2. Срок на доставка след получаване на заявката 5 (пет) работни дни. 

Предложената от кандидата обща крайна цена не надвишава предварително обявения 

максимален финансов ресурс от 4 000,00 лв. без ДДС.  

 

Няма класиран на второ място кандидат, поради липса на подадени оферти. 

За изпълнител на обществената поръчка за „Доставка, чрез покупка на външни 

автомобилни гуми през 2019 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица“” 

ОПРЕДЕЛЯМ 

ЕООД “Примекс” гр. Шумен, ЕИК 12703…… на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: обл. Шумен, общ. Каспичан, …чл. 59 от ЗЗЛД…, представлявано от …чл. 59 

от ЗЗЛД… – управител, с предложена крайна обща цена в размер на 2554,76 лв. (две хиляди 

петстотин петдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки) без включено ДДС, разпределена 

по брой артикули съгласно утвърдения образец, при следните параметри на окончателната оферта: 

 1. Предлагана отстъпка 8 /%/ от единичната продажна цена, за артикули извън списъка; 

 2. Срок на доставка след получаване на заявката 5 (пет) работни дни. 

3. Място на доставката: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №133. 



4. Срок на действие на договора — 31.12.2019 г. 

5. При приети други клаузи на договора. 

От участие в процедурата няма отстранени кандидати. 

След изтичане срока за обжалване и срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП /14 дни от уведомяването 

на заинтересованите кандидати/, определения за изпълнител следва да представи доказателствата по 

чл. 157, ал. 6 от ЗОП. 

Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящото решение по реда на ЗОП в 

тридневен срок от датата на издаването му. 

Определения за изпълнител участник, на основание разпоредбите на ЗОП, следва да се счита 

за поканен за сключване на договор след уведомяването му. 

Решението подлежи на обжалване, в срока по чл. 197 от ЗОП, пред Комисията за защита на 

конкуренцията, същото да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица, както и на 

лицата, поканени за участие в процедурата, като се изпрати на същите по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП 

за сведение и изпълнение. Да се публикува на профила на купувача в същия ден съгласно чл. 181, 

ал. 8 от ЗОП. 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП ДГС Върбица за 

сведение и изпълнение. 

Решението е достъпно в електронната преписка на процедурата на профила на купувача на 

ТП „ДГС Върбица“ - http://dgsvarbitca. sidp.bg. където са публикувани протоколът на комисията и 

окончателния и доклад.  

Контрола по изпълнението възлагам на …чл. 59 от ЗЗЛД…- заместник-директор на ТП ДГС 

Върбица и на …чл. 59 от ЗЗЛД…– р-л счет. отдел – гл. счетоводител при ТП „ДГС Върбица“. 

 

 

 

………….П………. 
ИНЖ. …чл. 59 от ЗЗЛД… 
Директор на ТП ДГС Върбица 

 
 


