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 „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dlstervel@gmail.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ ЗОП-2019-3-3-1/13.03.2019г. 

гр. Тервел 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, чл.108, т.1, чл.109 и чл.181, ал.6 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП), и след като взех предвид утвърдения от мен протокол от 

дейността на Комисията назначена с моя Заповед № ЗОП-2019-3-2/26.02.2019г. за 

провеждането на ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за избор на изпълнител на обществена 

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

в профила на купувача на адрес: http://dlstervel.sidp.bg/zop-2019-3, с настоящото 

решение, ОБЯВЯВАМ следното относно Позиция №1 "Тойота": 

 

I.  Оферти за участие са подадени от следните лица: 

ПРИМЕКС ЕООД с ЕИК 127033207, седалище и адрес на управление гр. 

Каспичан 9930, УЛ. РОПОТАМО No 7, тел.: 054832600, факс: 054832400 

office@primex-bg.com, представлявано от ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ, с вх.№ на 

офертата УС-02-597/20.02.2019г.-11,30ч. 

 

КАРИО ООД с ЕИК 200507646, седалище и адрес на управление гр. Сливен 

8800, ул.БАНСКО ШОСЕ No 13А, тел и факс.044622324, email i.ignatova@cario.bg, 

представлявано от КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, с вх.№ на офертата УС-02-

598/21.02.2019г.-12,25ч. 

 

ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД с ЕИК 115762107, седалище и адрес на 

управление гр. Сопот 4330, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ No 24, office@tyron-bg.com, t. 

0888868848,факс +35931346141, представлявано от ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ДИМОВА, с 

вх.№ на офертата УС-02-599/21.02.2019г.-13,15ч. 

 

ДИАНА ООД с ЕИК 811187662, седалище и адрес на управление гр.София, 

бул.Цариградско шосе 268, 02/8148160, факс 02/8148125, diana@diana-ltd.com, 

представлявано от ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА И МИТКО ТОДОРОВ ЯРЪМОВ, с 

вх.№ на офертата УС-02-602/25.02.2019г.-11,25ч 

 

МИТ ЕООД с ЕИК 831664270, седалище и адрес на управление гр. София 1404, 

ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, УЛ.ЙОРДАН ЙОВКОВ, бл. 8, вх. Г, ет. 6, ап. 13, 029250412, факс 

029250413,mit.sales@mbox.contact.bg, представлявано от ТОНЮ ИВАНОВ ИВАНОВ, с 

вх.№ на офертата УС-02-602/25.02.2019г. -11,30ч. 

 

МД ИНЖИНЕРИНГ ООД с ЕИК 831023916, седалище и адрес на управление 

гр. София 1113, Цариградско шосе No 81, бл. 106, вх. Б, botev@radial.bg , 

представлявано от ОГНЯН ХРИСТОВ МИШЕВИ, с вх.№ на офертата УС-02-

602/25.02.2019г.-15,45ч. 

 

II. НЕ СА ДОПУСНАТИ до класиране и са предложени за отстраняване 

следните участници: 

1. ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД, при следните Мотиви: 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 
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Фактическо основание: Комисията е констатирала, че представеното 

техническо предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация 

на възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с 

№1, с размер 205/80 R16, за off-road. Поради несъответствието на техническото 

предложение на участника с техническата спецификация на възложителя, офертата на 

участника, в частта и „Техническо предложение за позиция №1“, не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно на 

Техническата спецификация. 

 

2. ДИАНА ООД, при следните Мотиви: 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 

Фактическо основание: Комисията е констатирала, че представеното 

техническо предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация 

на възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с 

№1, с размер 205/80 R16, за off-road, на гумите с №2 и размер 265/70 R17 и на гумите с 

№3 и размер 265/65/17. Поради несъответствието на техническото предложение на 

участника с техническата спецификация на възложителя, офертата на участника, в 

частта и „Техническо предложение за позиция №1“, не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно на Техническата 

спецификация. 

 

3. МИТ ЕООД, при следните Мотиви: 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 

Фактическо основание: Комисията е констатирала, че представеното 

техническо предложение за позицията НЕ ОТГОВАРЯ на техническата спецификация 

на възложителя по отношение на изискването за шарката на протектора на гумите с №2 

и размер 265/70 R17 и на гумите с №3 и размер 265/65/17. Поради несъответствието 

на техническото предложение на участника с техническата спецификация на 

възложителя, офертата на участника, в частта и „Техническо предложение за позиция 

№1“, не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а 

именно на Техническата спецификация. 

 

Във връзка с гореизложеното и след като приех мотивите на комисията, на 

основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП взех следното РЕШЕНИЕ: 

 

ОТСТРАНЯВАМ от участие  ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД,  ДИАНА 

ООД и МИТ ЕООД. 

 

III. Обявявам следното класиране на допуснатите участници в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка чрез покупка по заявка 

на гуми за МПС с критерий за възлагане по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП „Икономически 

най-изгодна оферта“ въз основа на „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, както следва: 
 

          Участник /предложение 

 

КАРИО ООД   

 

МД 

ИНЖИНЕРИНГ 

ООД 

ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ПРОГНОЗНА 

СТОЙНОСТ 
3159,96 лв. без ДДС 3220,00 лв. без 

ДДС  
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

ВТОРО МЯСТО 

 

IV. На основание чл.61, т.7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, не 

подлежат на класиране следните участници: 

Участник Предложена обща прогнозна 

стойност в лева без ДДС 

Оценка 

ПРИМЕКС ЕООД 3281,00 3 

 



V. На основание класирането обявявам за изпълнител на обществената 

поръчка, при предложената от него цена, участника: 

 

КАРИО ООД с ЕИК 200507646, седалище и адрес на управление гр. Сливен 

8800, ул.БАНСКО ШОСЕ No 13А, тел и факс.044622324, email i.ignatova@cario.bg, 

представлявано от КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, с вх.№ на офертата УС-02-

598/21.02.2019г.-12,25ч. 

 

Мотиви: След като се запознах с протокола от работата на комисията 

установих, че участникът класиран на първо място е представил оферта, която отговаря 

в пълна степен на изискванията на Възложителя, и същият е в състояние да изпълни 

качествено и в срок обществената поръчка. 

Участникът отговаря на критерия за възлагане по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП 

„Икономически най-изгодна оферта“ въз основа на „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, и за него не 

са налице условията на чл.109, т.1 от ЗОП, а именно не са налице задължителните 

основания за отстраняването му, а подадената оферта отговаря на предварително 

обявените условия от Възложителя. 

 

  VI. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. На основание чл.43, ал.1 и чл.181, ал.8 от ЗОП настоящото решение да се 

изпрати на участниците в 3 /три/ дневен срок от деня на издаването му, като се 

връчи лично, на адреса посочен от участника/ците чрез пощенска пратка с обратна 

разписка, на електронна поща, като съобщението с което се изпраща решението да бъде 

подписано с електронен подпис, или по факс съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП, и да бъде 

публикувано в профила на купувача в преписката на процедурата в деня на 

изпращането. 

2. При липса на предпоставките на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението влиза в 

сила след изтичане на 10 дневен срок от получаването му от участниците. 

3. След влизане в сила на настоящото решение да бъде подготвен договор за 

възлагане на обществената поръчка на класирания на първо място, както и да се 

уговори начина и датата за сключване на договора. 

4. С оглед законосъобразното сключване на договора, следва да ми се представят 

доказателства за липсата на основания за отстраняване на участника съгласно чл.58, 

ал.1 от ЗОП както следва: 

4.1. Свидетелство/а за съдимост, за доказване на липсата на обстоятелствата 

изброени в чл.54 ал.1, т.1 от ЗОП – представя се от участника определен за изпълнител. 

4.2.Удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски на дружеството по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата – да бъде изискано 

служебно от компетентните органи от упълномощеното от мен лице. 

4.3.Удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски на дружеството по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към общината в която е 

седалището на изпълнителя – да бъде изискано служебно от компетентните органи от 

упълномощеното от мен лице. 

4.4.Удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски на дружеството по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към общината по седалище на 

възложителя– да бъде изискано служебно от компетентните органи от 

упълномощеното от мен лице. 

4.5.Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда" за обстоятелството по  чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4, 

като информация за подаване на заявление за снабдяване с това удостоверение е 

налична на адрес http://www.gli.government.bg/page.php?c=207  

В удостоверенията е посочен изходящ номер, генериран от електронната ни 

система, и код за достъп.  
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Чрез кода за достъп заявителят или всяко трето лице, на което заявителят 

предостави кода за достъп, може да разгледа издаденото удостоверение на 

страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 

https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification  

Представя се от участника определен за изпълнител. 

 

5. На основание чл.112, ал.1 от ЗОП след влизане в сила на настоящото решение 

и представяне на документите по т.4, да се сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с определеният за изпълнител участник. 

 

6. Изпълнението на т.1 и т.2 от настоящия раздел възлагам на Станка Андреева 

Върбанова, оператор въвеждане на данни при ТП „ДЛС Тервел”. 

 

7. Настоящото решение да се сведе до знанието на адв. Цветан Георгиев, 

обслужващ юрист на ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП за сведение и изпълнение на 

действията по подготовка на договора и законосъобразното му сключване. 

 

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото 

решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от съобщаването му на 

участниците, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 
                                                                     

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                                                                                                                                        
инж.Георги Димитров Ботев - Директор 

                                                          /трите имена и длъжност/                  
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