
Съобщение до  СМО 224 2019 ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП  3 

 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 ОТНОСНО: Запитване на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, относно обществена 

поръчка с предмет „Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА "СИДП" ДП, с 

вх.№ УС-02-443/19.02.2019г., във връзка с горепосочената обществена поръчка с 

уникален в РОП № 02711-2019-0039, провеждана чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, на 

електронната поща на възложителя на 18.02.2019г. е постъпило следното запитване: 

 „В точка II. Техническа спецификация (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката), т.2 Позиция №2 “Лада Нива, УАЗ, ОПЕЛ, ЗИЛ”, от 

Техническата спецификация, в № по ред 1. и № по ред 2, вие посочвате един и същи 

модел на гумата: ВЛИ-5, а в същото време имате изискване в № 1. за зимни гуми и № 2. 

за летни гуми, като към №.1 давате шарка на протектора, която не е зимна, а в № 2. 

давате шарка на протектора, която не е лятна. Освен това моделът, който изисквате 

ВЛИ-5 се произвежда само като диагонална гума, а в документацията е изписан като 

радиална гума. Моля да уточните какво точно изисквате по Позиция №2 “Лада Нива, 

УАЗ, ОПЕЛ, ЗИЛ”, № по ред 1 и № по ред 2. “ 

 

На основание и в срока по чл.180, ал.2 от ЗОП Ви отговаряме както следва: 

 

По отношение на гумите за Лада Нива в т.1 от Позиция №2 “Лада Нива, УАЗ, 

ОПЕЛ, ЗИЛ” възложителя изисква да бъдат доставени гуми с размер 175X80R16 и 

шарка на протектора идентична или аналогична на примерно посочените схеми в 

спецификацията, като означението по т.1 „зимни“ да се разбира в смисъл че 

възложителя ще ги използва през зимния период, при снежна и кална пътна обстановка, 

с преобладаващо използване по земни пътища в горските територии, като е без значение 

дали дадено заинтересовано лице ги е означило в номенклатурата си като „зимни“, 

„летни“ или „всесезонни“  

В спецификацията на гумите по т.2 от Позиция №2 “Лада Нива, УАЗ, ОПЕЛ, 

ЗИЛ” възложителя изисква да бъдат доставени гуми с размер 175X80R16 и шарка на 

протектора идентична или аналогична на примерно посочените схеми в 

спецификацията, като означението „летни“ да се разбира, че ще бъдат използвани през 

летния период, и преобладаващо използване по асфалтови пътища, като е без значение 

дали дадено заинтересовано лице ги е означило в номенклатурата си като „зимни“, 

„летни“ или „всесезонни“.  

 

 

                                             ДИРЕКТОР:/П/ зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                                                        

                                                      /инж.Георги Димитров Ботев/ 

 

 

 


