














1. Техническата спецификация за поръчката - Приложение № ..... 1
2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Настоящият договорът съдържа осем страници и се сключи в два еднообразни 
----�,,тт.ттсrnя -по един �аИ:�[I)>ЛНИТЕJЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ;;:::с:_т--�1 

d \/1 r::,'> ' 
<"> - -- __ (:; ,<- ' 

-

t9 ( 

ИЗГOTtiYJJt r1 \.,&1.,н ... -.. ., 

iV 

8 









Образец№ 6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за обществена поръчка с предмет: 
,,Доставка чрез покутш иа ttвтолtобиюш гулш и гулш предназиачеии за селсиостопаиска me.'atuкa 

собствеиост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 110 обособени позиции, а tмtенно: 

Позш(ия № 1 -,, Доставиа чрез поиупиа щ, автолtобилни гу.ш, предназначеии за автолtобилтите 

собствеиост ua ТП „ДГС Търговище" гр. Тьргови,це" и 

Полiция № 2 - ,, Доставка чрез покупка иа гули предиазиачени за селс1шстоnш1скt1 техника 

собственост иа ТП „ДГС Търговище" гр. Т1,рговщ.це". 

(mписва се предмета на поръчката за която се представя) 

От . .ПРИМЕКС" ЕООД

-· .,,,,,,апние на участника)

с 

прило;;11 

на участника или подизпълнителя (когато е

��---,-.__._,.___
""'"7

_Ф,.,_ __ ""-

УВАЖА ЕМИ ДАМИИГОСпо;z:.;-,....,-___ _ 

С настоящото Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявеното от Е 
състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва: 

1. Предлаганата от нас крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всяка отделна авто1
за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на, както следва: 
Вид Размер иа Сезоиио Иидекси Минимални Предлаган: 

автомоби гумите СТ характеристики по марка и 
л Товарен Скорост Европейсю1 модел 

индекс ен регламент относно автомобил 

индекс етикирането гума 
(Регламент ЕО 
№1222/2009) 

авт."Лада 175/80-] 6 Зимни най- най- ! .Горивна
нива" малък: малък: ефективност - F

88 Q 2.Сцепление върху
мокри пътни
настилки - Е

З.Външен шум при  

търкаляне на
гумата: една черна
черта (70 dB)

авт."Нива I85/75R16 Зимни 104 R !.Горивна 
-урбан" ДА,LН.g ДА,!Нg ефективност-Е

2.Сцепление върху
МОl<рИ ПЪТНИ 

настилки - С 
 3.Външен шум при

търкаляне на
гумата: една •1ерна
черта (73 dB)

авт. 195R14C Зимни 106/104 р ] .Горивна 
„Форд 

ДА-МЕ ефективност - Е



Образец № 6

Внд Размер на Сезонно Инде1,с11 Мнн11малн11 ПреДJ�агана 
автомобн гум11те ст харюаер11сл11ш по мар1,а 11 
л Товарен С1,орост Европсiiсю1 модел 

Предлагана 1 

ещшична 
цена в лева 

шще1,с ен 
шще1,с 

регламент относно автомоб11лна без щ,л. 

транзнт"' 

авт. 
„Форд 

1 
т
ра

н
з

1

п" 

195R14 Лепш 

ДА,LН!; 

106/104 
ДАЛ+G 

Q 

р 
ДА,LНЕ 

1{ 

етшшрането 
(Регламент ЕО 
№ 1222/2009) 
2.Сцепленне върху
мокрн пътнн
настшши - С
3.Външен шум при
търкаляне на
гумата: две чернн
чертн (73 dB)

i .Горивна 
ефектнвност -- С 
2.Сцепление върху
мокри пътни 
настилки - С 
3.Външен шум при
търкаляне на
гумата: една черна
черта (70 dB)

1-------t-------+------+------+-----1-------- --

авт."Суба 215/65R 16 Летни 
ру-
форестър 

1 авт.''Суба 2
i
5/65RI6 З11мн11 

ру-
форестьр 

ав
т
.,,Тойо 215/85Rl6 З11мн11 

Til 

Хс1i1лукс" 

най
малък: 

98 
ДЛ/l=/.в 

най-

1v1алък: 
98 

ДЛ/.Н-Е 

115 
ДАд---IЕ 

най
мапък: 

н 

ДA/f4.G 

най
малък: 

н 

дмнв. 

1 .Горивна 
ефективност -- С 
2.Сцепление върху
мокри ПЪТНII 

наСПIЛЮI - в
3.Външен шум при

1 търкаляне на 
гумата: ед

н
а черна 

черта (68 dB) 

i .
Горивна 

·---1-ефе1стивност -- 1В 
2.Сцепленне върху
мокри пътни
1-!аСПIЛIШ - В
3.Външен шум прн /
търкаляне на 
гумата: две '1ер1н1 
черти (71 dB) 

Q 1.Горнвна
ДАМЬ ефективност -- 1Е

2.Сцепленне върху
мокри пътни
насп1лю1 - С
3
.
Външен шум нри

търкаляне на
гумата: една черна
черта (73 dB)

гума )]ДС* 

f' 

' '·

Г • 
.J 

1 

/ ......... 



Внд Рюмер на Сезонно Инде1ес11 
1штомоб11 rумипе ст 
л Товарен 

1шде1,с 

WALL- ДАШ-Е 
STEED 5" 

авт .. ,GRЕ 235/65R!7 Зимнн 108 
АТ ДАJ.Н.!s. 
WALL-
HOVER 

1-15" 

авт .. ,Сузу 205170 З11мнн 96 

ки- RI5 ДА/МЕ 
джим11" 

1 

авт.,.Сузу 205170 Леп111 96 

ки- R 15 ДАШ-Е 
ДЖIIMII"" 

/( 

Мюшмалнн 
хара�перисп1ю1 110 

С1сорост Европейсюt 
ен регламент относно 
1шден:с ет11к11рането 

(Реrламе11п ЕО

No 1222/2009) 

ДА/МЕ ефективност - Е 
2.Сцепление върху
мокри пътни
настилки - С
3.Външен шум при
търкаляне на
гумата: две черни
черти (72 dB)

н !.Горивна 

ДNНЕ ефективност - С 
V 2.Сцепление върху

мокри пътни
настилки - С
3.Външен шум при
търкаляне на
гумата: две черни
черти (70 dB)

s J .Горивна 

ДА+НЕ ефект11вност - f 
т ::?..Сцепление върху 

мокри пътни 
настилки - Е 
3.Външен шум прн
тьрl(аляне на 
гумата: две черни 
черти (72 dB) 

-
т 1.Горнвна 

ДА/МЕ ефективност - С 
2.Сцепление върху
мокри пътни
настилки - С
3.Външен шум при
тьркаляне на
гумата: две черни
черти (71 dB)

,,-. 
1 • 

Пред.r�аrана Предлаган· 
марю:111 еди 11-Нl'-НIЩ 

модел цена в лева 
автомобилна без ш,л. 
гума ДДС* 
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