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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 6/14.07.2017 г. 

Гр.Генерал Тошево 

 

 

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки, след като се  

запознах с протоколите от дейността на Комисията назначена с моя Заповед № РД-06-

103/27.06.2017г. за провеждането на ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка по заявка на 

гуми за МПС“, публикувани в профила на купувача на адрес: 

http://dgsgtoshevo.sidp.bg/зоп-2017-4/, и с офертите на участниците, с настоящото 

мотивирано решение относно Позиция 1 „Тойота Хайлукс“, ОБЯВЯВАМ: 

 
I. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ: 

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

8800, ул.БАНСКО ШОСЕ No 13А, тел.0889569090, факс 044622324, email 

r.petrova@cario.bg, представлявано от КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ, с вх.номер на 

офертата РД-04-1208/26.06.2017-10.45ч., на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, във вр.с 

чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП тъй като  

Правно основание: чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, във вр.с чл. 39, ал.3, т.1, б.“б“ от 

ППЗОП. 

Фактическите основания се изразяват в следното: 

Техническото предложение на участника за тази позиция не отговаря на 

предварително обявените условия, а именно предложените в техническото 

предложение за Позиция 1 „Тойота Хайлукс“  гуми не са предназначени за движение 

по кален терен, а са предназначени за движение както по асфалтов, така и по черен път, 

което ги прави несъответстващи на техническата спецификация съгласно изискванията 

на възложителя, а именно протекторът на гумите да е предназначен за употреба на 

кален терен. 

 

II. Обявявам следното класиране на допуснатите участници и оферти, въз 

основа на мотивите на Комисията отразени в  Протоколите от дейността и: 
Участник/Показател 

и оценка 

П1 

Горивна 

ефективност 

П2  

Сцепление 

на мокра 

настилка 

П3 

Ниво 

на 

външен 

шум 

П4 

Единична 

цена за 

конкретния 

вид гума 

Комплексна 

оценка 

Класиране 

ПРИМЕКС ЕООД 1 14 1 7,66 23,66 Първо 

място 

ТАЙРОН ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ ООД 

1 14 1 6,66 22,66 Второ 

място 

ПЕНТА С ООД 1 14 1 6,42 22,42 Трето 

място 

ЖИЖО - 82 ООД - - - 10 10 Четвърто 

място 
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III. На основание чл.109 от ЗОП обявявам за изпълнител на обществената 

поръчка участника  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  с вх.номер на офертата РД-04-

1215/26.06.2017-15.45ч. при условията съгласно техническото и ценовото 

предложение от офертата на участника. 
 

  ІV. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Настоящото решение да се връчи на участниците в 3 /три/ дневен срок от 

деня на издаването му, 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.  

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. 

4. След влизане в сила на настоящото решение, и с оглед законосъобразното 

сключване на договор, следва да ми се представят доказателства за липсата на 

основания за отстраняване на участника съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП както следва: 

-Свидетелство/а за съдимост. Този документ се изисква за доказване на 

липсата на обстоятелствата изброени в чл.54 ал.1, т.1 от ЗОП. 

-Удостоверение за 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, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

-Удостоверение за 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 му, както и 

към общината по седалище на възложителя, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила, 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" заявление за което може да 

бъде изтеглено от http://gli.government.bg/page.php?c=207. Когато в 

удостоверението по чл.58, ал. 1, т. 3 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 

6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 

 

5. На основание чл.112, ал.1 от ЗОП след представяне на документите по т.4 от 

настоящото решение, но не преди изтичане на 14 дневен срок считано от най-късната 

датата на връчване на участник, да се сключи договор за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС за Позиция 1 

„Тойота Хайлукс“  с определеният за изпълнител участник. 

 

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. 

 
                                                                          ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.......п / печат/..............................                                                                                         
                                                                                                                                                                  /подпис и печат/ 

                                                                                                      инж. Йорданка Тончева Найденова - Стоянова 
                                                          /трите имена и длъжност/        
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