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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-10-22 
гр. Котел, 29.01.2020 г. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 108, т. 1, в срока определен по чл. 106, ал. 6 от Закона за 

обществени поръчки, във връзка с проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми- летни 

и зимни за срок от 12 месеца", открита с решение № РД-10-205 от 16.12.2019 г. на Директора на ТП 

"ДГС Котел", публикувано под ID № на портала за обществени поръчки на АОП, въз основа на утвърден 

от мен Доклад с входящ номер № ПО-09-33 от 28.01.2020 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 

РД-10-19 от 23.01.2020 г.,  

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на допуснатите участници, както следва: 

На първо място се класира "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 

200920538, със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. 

"Речица", ул. "Възраждане" № 7, представлявано от Радостина Димитрова Тодорова- Черкезова и Янко 

Василев Черкезов- Управители, с комплексна оценка КО = 50 + 25 + 25 = 100 /сто/ точки и предложени 

цени: 

1. Крайна обща цена за доставка на нови гуми- К1 = 2908 лв./две хиляди деветстотин и осем лева/ без 

ДДС; 

2. Цена за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс- К2 = 5 /пет/ лв. без ДДС; 

3. Предлаган процент търговска отстъпка за гуми, непосочени по вид и размер- К3 = 35 %. 

 

На второ място се класира "ПРИМЕКС" ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 

127033207, със седалище и адрес на управление: обл. Шумен, общ. Каспичан, гр. Каспичан, 9930, ул. 

"Ропотамо" № 7, представлявано от Георги Крумов Пешев- Управител, с комплексна оценка КО = 44,93 

+ 8,33 + 5,71 = 58,97 /петдесет и осем точка деветдесет и седем/ точки и предложени цени: 

1. Крайна обща цена за доставка на нови гуми- К1 = 3236,37 лв./три хиляди двеста тридесет и шест лева и 

тридесет и седем стотинки/ без ДДС; 

2. Цена за смяна на един брой гума, включваща демонтаж, монтаж и баланс- К2 = 15 /петнадесет/ лв. без 

ДДС; 

3. Предлаган процент търговска отстъпка за гуми, непосочени по вид и размер- К3 = 8 %. 

Мотиви: Офертата на участника, класиран на първо място е получила най- висока оценка при 

предварително обявените от възложителя условия. 

 

II. На основание чл. 109 от ЗОП, ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми- летни и зимни за срок от 

12 месеца", "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 200920538, със 

седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. "Речица", ул. 

"Възраждане" № 7, представлявано от Радостина Димитрова Тодорова- Черкезова и Янко Василев 

Черкезов- Управители. 

 

ІІІ. Отстранени участници няма. 

ІV. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител. 
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4.1. Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение за 

определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14- дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за за определяне на изпълнител. 

4.2. Преди сключване на договора, участникът, избран за изпълнител следва да представи изискуемите 

документи по чл. 58 и по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- свидетелство за съдимост на управителите;  

- удостоверение от НАП, че дружеството няма задължения към държавата; 

-удостоверение от общината по седалище на дружеството за липса на задължения към нея; 

- удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", че за дружеството не 

е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на 

договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

- гаранция за изпълнение на договора в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, представляващи 5% от 

стойността на договора за целия му срок. Избраният за изпълнител участник сам избира формата на 

гаранцията. Гаранцията за изпълнение във формата на парична сума може да се внесе по банковата 

сметка за гаранции на ТП "ДГС Котел" в Банка ДСК ЕАД, IBAN: BG09STSA93000022491609, BIC: 

STSABGSF, а банковата гаранция- оригинал, безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, 

издадена от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: с 45 /четиридесет и 

пет/ дни по- дълъг от срока на договора. 

 

V. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП, настоящото решение да се сведе до знанието на 

заинтересованите лица и участници в процедурата, в 3- дневен срок от издаването му и да се публикува 

в профила на купувача: http://dgskotel.uidp-sliven.com/procedures/3760, в едно с Доклада на комисията и 

Протоколи № 1 и № 2, след като бъдат заличени данните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679  и 

чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

VІ. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред КЗК в 10- 

дневен срок от получаването му. 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/,/п/* 

 
*заличена информация, 
 съгласно Регламент (ЕС)  
2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

 
ИНЖ. КЕМАЛ ДЖЕМАЛ ВЕЙС 
ДИРЕКТОР НА ТП "ДГС КОТЕЛ" 
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