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Д11рсктор. кап1 у11ъююмоще1ю шще, съ1·лас1ю За1ювсд №, 549/21.12.201 Н г. на Д11рсктора на
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2 .. ,IIPИMEKC„ ЕОО){, със седалище и адрес на управление I р. Кас11ичsz111, 11.к.
9930. ул ... Ропотамо" № 7, с ЕИК но БУЛСТАТ 127033207. ел. поща: oПice(Zi,pгirпcx
bg.corn. представлявано от Г еор1·и Крумов I lсшев в качеството си на Управите. 11арича11 
по-щыу „И311ЪJIIIИTEJI" от друп1 страна, 

На основание чл. 112 от Закона -ш обществените поръчки и въ-з основа на
Решение на директора на Т11 .,дl Т Тъrговище„ 111· Тъrговшrtе. взето с l lротоко.:1 J{t, :::

от 06.03.2019 г. и Решение No 57 от 12.03.2019 г. на :rирсктоrа на '111,.ЛГС Търгонищс·· 
гр. Търговище за онрсделянс на ИЗIIЪJНIИТСЛ. СКЛЮ'-IИХа ШlСТОЯЩИЯ :�:оговор за CJICДIIOTO: 

1. IIPEДMET IIA ДОГОВОРА

Чл.1.( 1 ). ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ RЫJщ1·а, а И'31 IЪЛН ИТЕJIЯТ 11рисма ;щ 
1пRърпш ;щстаRюt с 11 рсд�1ет: ,,)(остt1вка чре1 11оку11ка ш, авmlы1Об11.11111 ,:i•.i111 11 ,:,·.1111 
11pelJ11aJ11aчe1111 Jll селскосто11t111скt1 те.хи 11ка собствеиост 11а Т/1 .,/( ГС Тър/овшце" 
гр. Търг0tтще 110 обособе1111 11oз111(llll, ll 11.1t1e111m: //01111(11я .<\'i! / -.. Достtmка чрез 
11оку11ка 11а аtт1шно61и1111 ..:1:,w 11 11ред11t1111аче1111 Jll авmlмю611;111ште собстве11ост 11а 
TJ/ ,,ДГС Търгов11ще" гр. Тър?ов11ще", съгласно Техническо и Ценово прсл:южснис на 
И1нъл11ин:ля, нерюделна част от този договор и в с1,ответствие с изискванияп1 1ш 
Възложителя. посочени в Техническата спеuифнкаuия и локу'мс1пш1ията на
проuсдураrа. 

(2)Доставю.т.1 се извършва съгласно и1исква11ията 113 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 1юсочс11и в
документаuията за участие в нро11едурата и технич1..:ското 11рсдложсн11с на 
ИЗI IЪJII IИTEJIЯ. нредстав:1яваша 1н:ра:щелна част от този договор. 

(3)ИЗПЪJ111ИГЕJIЯТ и-шършва доставката при условията на направсною 01 lllTO

предложение. 

11. СРОК IIЛДОГОВОРЛ И МЯСТО НА И'311ЪЛНЕНИЕ

Ч.ir. 2. ( 1) До1·оворът се 1юдш1с1ш за сrок от 1 (една) година и/или ;ю достигане на 
максимално допустимата стойност,�• в,1и1а в сила от датата на 1юллисвш1ето му. 

(2) ИЗ! IЪJIHИTEJIЯT осъществява доставката в срок до 3 (три) работни _:щи с.11с:1 
нолучаване на И3рична писмена Jаявка по елсктrонна ноща: 0Пiссш„ргi111сх-Ьg.со111 1 J. 
факс: 054/832 400 от страна Н�ЫЛОЖ�IТСJlЯ. / / 

// / t./
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(3) Мястото ма изпълнение на доставката с административната сграда на ТГ1 ..ДТС 
Търговище", гр. Търговище е адрес: гр. Търговище, н.к. 7700. обд. Търговище, ул. ..Цар 
Освободител"" № 22. 

111. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора е в размер до X 000 лена (осем 
хиляди лева) без ДДС. като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след сключването на договора не се 
обвързва с цялостното усвояване на определената максимално допустима стойност. 

(2) Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на крайни 
единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 

(3) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 
единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. 

1У.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Плащането на доставените автомобилни гуми, предмет на настоящия 
договор, ще се извършва по банков път в български лева. в срок до 30 (тридесет) дни от 
дата на извършена доставка предмет на настоящия договор, при подписан 
приемателно-предавателен протокол и представена оригинална фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Плащането по договора се извършва по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
банкова сметка, както следва: 

Банка: Райфайзсн Банк НАД 
IB AN: BG89RZBB91551064717612 
BIC: RZBBBGSF 
(3) При промяна на данните, посочени в предходната алинея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпване на 
промяната. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за 
валидно направено и в съответствие е договорните разпоредби. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнеиие. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 
които са приети по реда на този договор. 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получи автомобилни гуми. предмет на 

настоящия договор и да изпълни качествено възложените дейности в срок. без 
отклонения от Техническата спецификация па обществената поръчка и без 
недостатъци. 

2. Да дава указания и да упражнява текущ контрол върху изпълнението на 
възложената работа, като не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да спира изпълнението па отделни доставки по договора и да изисква 
подмяна при несъответствие на изпълнението с техническата специфи 
неразделна част от този договор. В този случай всички допълнително 
разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. ИЗПЪЛНИТЕЛ:, 



4. Да прави рекламации и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на 
некачествено, непълно или дефектно доставени автомобилни гуми по дог овора, както и 
корекция па евентуални пропуски и недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
констатирано несъответствие на доставените автомобилни гуми. съгласно чл. 12 от 
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършваме па 
заплащането на част или на всички стоки, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
своето задължение да достави заместващите стоки в срок от 2 (два) работни дни след 
направената рекламация. 

5. Да задържи и/или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи ог договора и да получи 
неустойка/неустойки в размерите, определени в настоящия договор. 

6. Да не приеме извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора 
доставка или която и да е нейна част, ако тя не съответства на неговите изисквания. 

7. Да изисква писмени обяснения и/или всякаква информация от 
И {ПЪЛНИТЕЛЯ свързана с предмета на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. При възникнала необходимост от извършване на доставка да изпрати 

изрична писмена заявка до Изпълнителя в съответствие с техническото предложение, 
което е неразделна част от настоящия договор, а именно : 

по електронна поща: office@primex-bg.com, в рамките на работното 
време па Изпълнителя, а именно: 

Понеделник: 08:30 до 18:00 часа 
Вторник: 08:30 до 18:00 часа 
Сряда: 08:30 до 18:00 часа 
Четвъртьк: 08:30 до 18:00 часа 
Петък: 08:30 до 18:00 часа. 

2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с 
изпълнението на дейностите по този договор. 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при 
условията и по реда предвидени в настоящия договор. 

4. Да приеме извършената доставка, в случай, че съответства на 
поставените технически изисквания в Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и реда на 

настоящия договор. 
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

осъществяване на доставките, информация и когато е приложимо документи, 
необходими му за качественото изпълнение предмета па договора. 

3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата при условията и 
сроковете на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да доставя автомобилни гуми, предмет па настоящия договор в срока по 

чл. 2 от същия, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, документацията за участие и приложимите нормативни разпоредби за 
съответната дейност. 

2. Да осигури за своя сметка транспорта па доставката па стоките до мястото 
на изпълнението посочено в настоящия договор. S 1 

3.Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията. м) 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или информацията станала му известна във ^ h v y a j r m по 

///, ( [Ж«'Шйг* 
ВЪЗЛОЖИ Т FJI Hil ГЪЛН / / U TillJ /> 
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повод извършването на работата, предмет на настоящия договор. 
4.Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили 

обстоятелства, които биха имали и/или има! влияние върху изпълнението на настоящия 
договор. 

5Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
извършваната в изпълнение на настоящия договор работа и да иска указания за 
отстраняването им. 

6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие па договора за 
подизпълнение в срок or 3 (гри) дни от сключването на договора. 

7. Да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки в 
доставката и/или установени дефекти в процеса на изпълнението на договора, както и 
да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора. 

8.Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 
при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

9.Да съблюдава спазването на изискванията на Техническата спецификация 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и свързаното с дейността българско и международно 
законодателство. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и или непознаване 
на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина 
да иска изменение или допълнение към същия. 

4.1. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ» ако грети лица 
предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоките 
предмет на настоящия договор, които могат да бъдат противопоставени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако последният е знаел за това. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставените 
съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобилни гуми, посочени 
в чл. 1 на договора, съответстват точно но вид, стандарт и качество на изискванията, 
посочени в докумен тацията за участие в процедурата и на договорните условия. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените по този договор автомобилни 
гуми, са фабрично нови. нерениклирани. неупотребявани и произведени не по-рано от 
2018г., с приложени документи за сертификат за качество или други документи 
издадени от производителя, изработени, и комплектовани качествено, и от качествени 
материали, в необходимата комплектност. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните автомобилни гуми ще бъдат 
придружени е необходимата документация и ще са етекирани. съобразно Регламент 
(ЕО) № 1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета и националното 
законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с 
нормативните изисквания 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети. произтичащи от 
некачествена опаковка или неправилно опаковане на техническите средства, предмет 
па доставката. 

(6) И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т се задължава при изпълнение на задълженията си по 
този договор да спазва изискванията на действащите в страната нормативни актове за 
техническа безопасност, за безопасност и хигиена на труда, за пожарна безопасност, 
както и съответните нормативни актове, норми и стандарти, отнасящи се до предмета 
на настоящия договор. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ш и н а т а 
цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в ато сс 
докаже, че доставените автомобилни гуми - предмет на н а с и т н и ^ т ^ й в о р . 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : „ . . у Ж ^ ^ ± 1 . ИЗПЪЛН ИТЕ. 



принадлежа! изцяло или отчасти ма трето лице, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право ла 
развали договора. 

У1.ПОДНЗП ЬЛ НИТЕЛи 
Чл. 9, (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако ползва Под изпълнител/и сключва договор за 

изпълнение с Подизпълпителя/лите. посочени в Офертата. Сключването на договор за 
подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение 
на Договора, 

(2) Когато частта от поръчката, коя го се изпълнява от подизпълнител, може ла 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който 
от своя страна има задължението да се е разплатил с подизпълнителя. 13 тези случаи, 
разплащането става по реда предвиден в настоящия договор за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 
изпълнението му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните 
за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

(4) Замяна или включване па подизпълни тел по време иа изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 
са изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(5) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по 
чл. 66. ал. 11 от 3011. 

Чл. 10. (1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или иа допълнително го споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66. ат. 2 и 11 
ЗОП. 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
кои го са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

VII.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАКОТАТА 
Чл. 11. (1) Приемането на всяка отделна доставка предмет иа настоящия договор 

се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
(2) Приемането иа доставките по настоящия договор се удостоверява с подписваме от 

лицата по чл. 11, ал. 1 на приемателно-предавателен протокол, подписан от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ог оправомошени от тях лица. 

(3) Доставките предмет на договора, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
след подписване на приемо-предавателния протокол за всяка отделна доставка нредме! 
на настоящия договор. 

Чл. 12. (1) В случай, че при приемане на доставените автомобилни гуми 
представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ установи, че те не са в съответствие по вид_и 
количество на предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му или има отклонете в 
качеството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска незабавна..., ^ дамйод/ иа 

В Ъ З Л О Ж И Т Е И 3 П Ъ Л Н И Т Е Л - Л Л 



несъответстващи те стоки с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да достави заместващите стоки в срок от 2 (два) работни дни след направената 
рекламация. 

(2) Констатирането на несъответствие по ал. I се оформя в писмен вид чрез 
подписване на двустранен констативен протокол, в които се посочва вида на 
несъответствието, датата на установяването му и срока, в рамките на който 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да го замени. 

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен ог него представител 
открие недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на 
доставените стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми (по телефон и ел. поща) 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7 дневен срок от откриването им. 

(4) След уведомяването за недостатъците по реда на ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците в срок от 24 часа 
или да замени некачествените стоки с нови със същите или по-добри характеристики в 
срок от 24 часа. Всички разходи по замяната са за сметка па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. (1) Г1ри подписването на този договор и за целия срок па изпълнението м\ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) 
процента от стойността посочена в чл.З. ал. 1 на този договор без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума в размер на 400 
лв. (четиристотин лева). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за 
изпълнение за целия срок на изпълнение на договора, като в случай па представена 
банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, представя документ за удължаването на срока й пе по-
късно от 3 (три) календарни дни преди изтичане валидността й. 

(3) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да задържи гаранцията за изпълнение до отстраняване на констатираните 
недостатъци, като при необходимост и в случай че е представена застраховка или 
банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срокът й на валидност 
за срокът посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните 
недостатъци. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не освобождава гаранцията за изпълнение, а в случай че е 
представена застраховка или банкова гаранция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава .ча 
удължи срокът й па валидност, когато в процеса на изпълнение на договора между 
страните по него е възникнал спор отнесен за решаване до компетентния съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване 
на гаранцията за изпълнение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от цялата или част от 
гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по 
договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 
договора с повече от 3 (три) дни. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(7) Обслужването на банковата гаранция/застраховка, таксите и другите плащания 
по нея, включително разходите за поддържането им за периода, посочен в договора са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

УН1.А.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

V ПI. Ь. П 311Ъ Л Н Е НИ Е. ОТГОВОРНОСТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:... 



Чл. 14. (I) В случай на забава при извършване на плащането по този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в 
размер на 0,05 % върху неизплатената сума. но не повече ог 10 % от същата. 

(2) В случай на забава при изпълнението на задължение по този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в 
размер на 0. 05 % върху цената за изпълнение на договора по чл. 3. ад. 1. но не повече 
от 10 % от същата. 

(3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 10 (десет) на сто ог цената за изпълнение на 
договора по чл.З. ал.1. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да 
търси обезщетение и за по-големи вреди. 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 15. Страните по договора не могат да го изменят, освен в хипотезата на чл. 116 

от ЗОП, 

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. С изтичане срока на договора. 
2. 1 ю взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10-дневно писмено предизвес тие от изправната до неизправната страна. 
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа, която следва да се докаже. 
5. В предвидените в чл. 118 от Закона за обществените поръчки случаи. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението па някое от задълженията си по договора с повече от 
3(три)дни: 

2. не отстрани в разумен срок. определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
констатирани недостатъци и/или грешки: 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗИОРЕДЬИ 
Чл. 17. Всички съобщения, уведомления и предизвестия, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИЛ -ЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с известие за доставяне), 
по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата 
страна. Всяко писмено волеизявление, отнасящо се до този договор между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва предмета па договора. 

Чл.18.Когато някоя от страните е променила адреса си и или електронната си 
поща, без да уведоми за повия си адрес и/или електронната си поща другата страна, 
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес 
и/ или електрона поща. 

Чл. 19. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод 
изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а 
при не постигане на такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на_ 
територията па Република България по реда на действащото законодателст во. 

Чл. 20. За неуредените в^тстоящия договор въпроси се прилагат разпоредби / а 

/ / v ВЪЗЛОЖИТЕЛ:... ИЗПЪЛНИТЕЛ:, 



действащото българско законодателство, 
Чл. 21Л !еразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническо предложение на Изпълнителя; 
2. Ценово предложение на Изпълнителя; 
3. Техническа спецификация; 
4. Гаранция за изпълнение. 

Настоящият договорът съдържа осем страници и се сключи в два еднообразни 
екземпляра по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

възло 

ИНЖ. < Т1\Л. 
Дпректор^к; 

Ръководител счетоводен отдел: 
(Катинка Ангелова) 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ГЕОРГИ ПЕШЕВ 
Управител па „ ПРИ МЕКС ' ЕООД 

Изготвих и съчад чшу 
.ЬексанОър Керманов - щпкконсуш при ТП „ДГ(' Тъ/коьшце" 

Провери г 
ииж Даниел Кален aw ешреюпор при ТП „ДГС Търгаши?" 



до RAIFFEISENBANK EAD 28.03.2019 
банка дата на подаване 

Платете на - име на получателя 

ТП ДГС ТЪРГОВИЩЕ 
Сметка на получателя/Виртуален IBAN 
BG11СЕСВ979010Е5316200 

Банков код 
CECBBGSF 

При банка - име на получателя 
ИЕНТР.КООПЕРАТИВНА БАНКА 

Кр. превод 
Вид валута Сума 
BGN 400,00 

Основание за плащане 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 
Още пояснения 

ОП1 
Наредител 

PRIMEX LTD/ EOOD 
Сметка на наредителя 
BG89RZBB91551064717612 

Вид плащане 

Име на банката на наредитля 
RAIFFEISENBANK EAD 

Банков код на банката на наредителя 
RZBBBGSF 

Дата на приемане: 28.03.2019 Реф:124876116 ОК д т к т Ун. номер за деня при изпращача: 

Вальор: Рингс: Не Статус: За осчетовод. Част- от масово плащане: Не 
Дата на осчетоводяване: Комисионна: 0,50 190328430876116 

г % -оз-



Образец № 3 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 
покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника 

собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище по обособени позиции" 
{изписва се предмета на поръчката за която се представя) 

Ог „ПРИМЕКС" ЕООД 

(,наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(,когато е приложимо): 127033207 

представлявано от Георги Крумов Пешев 

{трите имена) 
в качеството му на Управител 

0длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах и проучих документацията за участие с настоящото 

Техническо предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка с горецитирания предмет: 

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие 
в настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен 
участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 
автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище по обособени позиции", за обособена позиция 
№1,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за автомобилтите 
собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" 

{изписва се предмета на поръчката и обособената позиция за която се представя 
предложението). 

II. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в определения от 
възложителя срок, а именно: 

-доставките ще се извършват в максимален срок до 3 (три) работен ден след 
подадена изрична писмена заявка на: 

електронна поща: office@primex-bg.com, 
или 
факс: 054/832400; 
тел: 054/832600; 
лице за контакти: Георги Крумов Пешев, 
в рамките на работното ни време: 

Понеделник: от 08:30 до 18:00 часа 
Вторник: от 08:30 до 18:00 часа 
Сряда: от 08:30 до 18:00 часа 
Четвъртък: от 08:30 до 18:00 часа 
Петьк: от 08:30 до 18:00 часа 

Ш. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в съответствие с 
посочените изисквания в „Техническата спецификация" и други поставени от 
възложителя, разпределена по видове автомобили при следните експлоатационни и 
функционални характеристики, а именно: 

1 

mailto:office@primex-bg.com


Вид автомобил Размер на 
гумите 

Сезониос Индекси** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

Вид автомобил Размер на 
гумите 

Товарен 
индекс 

Скор 
остен 
инд е 

КС 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

"Лада нива" 175/80-16 

Летни 
(4x4) 

(А/Т) 
ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

92 Р 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: F 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: три 
черни черти (76) dB 

Voltyre/ VLI-
5 

„Лада нива" 175/80-16 

Всесезонн 
и 

(4x4) 

(А/Т) 
ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

92 Q 

1. Горивна ефективност: G 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: F 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: три 
черни черти (74) dB 

Каша/ 1-511 

„Лада Нива-
урбан" 185/75R16 

Всесезонн 
и 

(4x4) 
104/102 R 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Petlas/ РТ875 
Advente 

„Лада Нива-
урбан" 185/75R16 Летни 

(4x4) 104/102 R 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки:А 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (72) dB 

Petlas/ РТ825 
Full Power 

Plus 

„Субару-
форестьр" 215/65R16 Летни 

(4x4) 98 Н 

1. Горивна ефективност: В 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (69) dB 

Goodyear/ 
Efficientgrip 
Performance 

авт."Субару-
форестър 215/65R16 Зимни 

(4x4) 98 Н 

1. Горивна ефективност: В 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Debica/ Frigo 
HP 2 

„Тойота 
Хайлукс" 215/85R16 

Летни 
(4x4) 
(М/Т) 

115/112 Q 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: G 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
3 черни черти (76) dB 

Hankook/ 
RT03 

Dynapro MT 

„GREAT 
WALL-STEED 

5" 
235/70R16 

Летни или 
(4x4) 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

109 т 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 

Goodyear/ 
Wrangler AT 

ADV 

2 



Вил автомобил Размер на 
гумите 

Сезоннос 
-j-A* 

Индекси** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикнрането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

Вил автомобил Размер на 
гумите 

Товарен 
индекс 

Скор 
остен 
инде 

КС 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикнрането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

ДА/НЕ две черни черти (71) dB 

„GREAT 
WALL-STEED 

5" 
235/70R16 

Всесезонн 
и 

(4x4) 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

107 Т 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (72) dB 

Hankook/ 
RF10 

Dynapro АТ-
М 

„GREAT 
WALL-HOVER 

H5" 
235/65R17 

Летни 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 
(4x4) 

108 Н 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: С 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Matador/MP8 
2 Conquerra 

2 

„GREAT 
WALL-HOVER 

H5" 
235/65R17 

Всесезонн 
и 

(А/Т) 
ДА/НЕ 
(М/Т) 
ДА/НЕ 
(4x4) 

108 т 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черги (71) с!В 

Goodyear/ 
Wrangler AT 

ADV 

„Сузуки-джими" 205/70R15 
Летни 
(А/Т) 
(4x4) 

96 н 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: С 
3.Външен шум при 
търкаляне иа гумата: 
две черни черти (71) dB 

Matador/ 
MP82 

Conquerra 2 

„Сузуки-SX 4" 215/55 17R Зимни 98 V 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Petlas/ Snow 
Master W651 

„Сузуки-SX 4" 215/55 17R Летни 94 V 

1. Горивна ефективност: С 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (69) dB 

Hankook/ 
K125 Ventus 

Prime3 

„Форд транзит" 195R14 Летни 106/104 R 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (70) dB 

Petlas/ 
PT825 Full 
Power Plus 

„Форд транзит' 195R14 Зимни 106/104 R 

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

Laufenn/ 
LY31 i Fit 

van 

3 



Вид автомобил Размер на 
гумите 

Сезоннос Индекси** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

Вид автомобил Размер на 
гумите 

Сезоннос 

Товарен 
индекс 

Скор 
осгеи 
инде 

кс 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлагана 
марка и 
модел 
автомобили 
а гума** 

„Тойота 
Хайлукс" 

265/70 R17 Летни 
(М/Т) 121/118 Q 

1. Горивна ефективност: G 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: G 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
три черни черти (76) dB 

Hankook/ 
RT03 

Dynapro МТ 

**Учасптщите задължително попълват графа "Ииндекси", „Сезонност", „Минимални 
характеристики по Европейски регламент относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009) " и 
графа „Предлагана .марка и модел автомобилна гума". При „Сезонност", Участниците 
посочват с да ши не за какъв терен е подходяща гумата. 

IV. Потвърждавам, че предлаганите гуми ще са: 
4.1. В съответствие с посочените в т.Ш от настоящото техническо предложение и ще 

отговарят на поставените изисквания в техническа спецификация . 
4.2. Фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и произведени не по-рано от 2018 

г., с приложени документи за сертификат за качество или други документи издадени от 
производителя. 

4.3.С клас на енергийна ефективност/икономия на гориво, съгласно изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета. 

4.4. С клас на сцепление на мокра настилка, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета. 

4.5. С ниво на външен шум (dB), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 
1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета. 

4.6. С осигурено бързо и безтурболентно отвеждане на водата. 
4.7.С широка контактна повърхност и осигуряващи равномерно разпределение на 

налягането върху нея. 
4.8.С експлоатационни характеристики, гарантиращи сигурност, аквапилинг, 

стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др. 
V. Декларираме, че притежаваме документ за оторизирани права за разпространение 

и продажба за територията на Република България на така посочените в т. III марки 
автомобилни гуми, в настоящата обществена поръчка, за което прилагаме потвърждение 
за същото, а именно: 

- Оторизационно писмо от „ACT" ООД 
- Оторизационно писмо от „Кама-Балкани" ООД 
- Оторизационно писмо на „Петлас Ластик Сан. А. Ш . " 
- Оторизационно писмо от ТП „Гудиър Дънлоп Тайърс Румъния" С. Р. Л 
- Оторизационно писмо от „Ханкук Ластиклери А.Ш." 
- Оторизационно писмо от „Континентал Адриа Пневматик Д.О.О" 

(посочва се вида документ, който се прилага) 

VI. Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно 
Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

VII. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 



законният представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на 

обществената поръчка (Образец № 4); 
г) Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5); 
д) Декларация за конфиденциалност по реда на чл. 102, ал. 1 от ЗОП ( Образец № 10). 

Име и фамилия 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице) 

Б 



Образец № 6 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за обществена поръчка е предмет: „Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и 
гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС 

Търговище" гр. Търговище по обособени позиции" 
{изписва се предмета на поръчката за която се представя) 

От „ПРИМЕКС" ЕООД 

{наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
{когато е приложимо)'. 127033207 

представлявано от Георги Крумов Пешев 

{трите имена) 

в качеството му на Управител 

{длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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

Т. Предлаганата от нас крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всяка отделна 
автомобилна гума за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на, 
както следва: 

Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Сезон но 
ст** 

Индекси** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етнкирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

Предл 
агаиае 
динич 
на 
цена в 
лева 
без 
вкл. 
ДДС* 

Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Сезон но 
ст** 

Товарен 
индекс 

Скор 
остен 
инде 

кс 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етнкирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

Предл 
агаиае 
динич 
на 
цена в 
лева 
без 
вкл. 
ДДС* 

"Лада нива" 175/80-16 

Летни 
(4x4) 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

92 Р 

1. Горнвна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки:F 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: три 
черни черти (76) dB 

Voltyre/ 
VLL-5 65,83 

„Лада нива" 175/80-16 

Всесезон 
ни 

(4x4) 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

92 Q 

1. Горивна ефективност: G 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: F 
3.Външен шум при 
търкаляне ла гумата: три 
черни черти (74) dB 

Ката/1-511 77,50 

„Лада Нива-
урбан" 185/75R16 

Всесезон 
ни 

(4x4). 
104/102 R 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3.Външен шум при 

Petlas/ > 

f/<V/f lh\ 

7 
l 108,53 
Ч 

7 



Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Сезонно Индекси** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

Предл 
аганае 
динич 
на 
цена в 
лева 
без 
вкл. 
ДДС* 

Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Товарен 
и н де кс 

Скор 
остен 
пнде 

кс 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

Предл 
аганае 
динич 
на 
цена в 
лева 
без 
вкл. 
ДДС* 

търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

„Лада Нива-
урбан" 185/75R16 Летни 

(4x4) 104/102 R 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (72) dB 

Petlas/ 
РТ825 Full 
Power Plus 

93,13 

„Субару-
форестър" 215/65R16 Летни 

(4x4) 98 Н 

1. Горивна ефективност: В 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (69) dB 

Goodyear/ 
Efficientgrip 
Performance 

136,20 

авт."Субару 
-форестър 215/65R16 Зимни 

(4x4) 98 Н 

1. Горивна ефективност: В 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Debica/ 
Frigo HP 2 99,46 

„Тойота 
Хайлукс" 215/85R16 

Летни 
(4x4) 
(М/Т) 

115/112 Q 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: G 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
3 черни черти (76) dB 

Hankook/ 
RT03 

Dynapro MT 
249,17 

„GREAT 
WALL-

STEED 5" 
235/70R16 

Летни 
или 

(4x4) 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

109 Т 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Goodyear/ 
Wrangler 
AT ADV 

152,00 

„GREAT 
WALL-

STEED 5" 
235/70R16 

Всесезон 
ни 

(4x4) 
(Д/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 

107 т 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (72) dB 

Hankook/ 
RF10 

Dynapro 
AT-M 

157,23 

„GREAT 
WALL-
HOVER 

H5" 

235/65R17 

Летни 
(А/Т) 

ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 
(4x4) 

108 н 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: С 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Matador/MP 
82 / 

ConaugnaSb 

п 
/ 2 7 , 6 0 

-NX 
1 , Р \ \ 



Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Сезонно 
ст** 

Индексн** Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етнкирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

П редл 
аганае 
дмнич 
на 
цена в 
Лева 
без 
вкл, 
ДДС* 

Вид 
автомобил 

Размер на 
гумите 

Товарен 
индекс 

Скор 
остен 
ннде 

КС 

Минимални 
характеристики по 
Европейски регламент 
относно етнкирането 
(Регламент ЕО 
№1222/2009)** 

Предлаган 
а марка и 
модел 
автомобил 
на гума** 

П редл 
аганае 
дмнич 
на 
цена в 
Лева 
без 
вкл, 
ДДС* 

„GREAT 
WALL-
HOVER 

Н5" 

235/65R17 

Всесезон 
ни 

(А/Т) 
ДА/НЕ 
(М/Т) 

ДА/НЕ 
(4x4) 

108 Т 

1. Горивна ефективност: F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: Е 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) с!В 

Goodyear/ 
Wrangler 
AT ADV 

177,55 

„Сузуки-
джими" 205/70R15 

Летни 
(А/Т) 
(4x4) 

96 Н 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: С 
3.Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Matador/ 
MP82 -

Conquerra 2 
90,93 

„Сузуки-SX 
4" 215/55 17R Зимни 98 V 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: В 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (71) dB 

Petlas/ Snow 
Master 
W65I 

93,40 

„Сузуки-SX 
4" 215/55 17R Летни 94 V 

1. Горивна ефективност: С 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (69) dB 

Hankook/ 
K.I25 

Ventus 
Prime3 

150,56 

„Форд 
транзит" 195RI4 Летни 106/104 R 

1. Горивна ефективност: Е 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
две черни черти (70) dB 

Petlas/ 
PT825 Full 
Power Plus 

85,80 

„Форд 
транзит" 195R14 Зимни 106/104 R 

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

Laufenn/ 
LY31 i Fit 

van 
84,14 

„Тойота 
Хайлукс" 

265/70R17 Летни 
(М/Т) 121/118 Q 

1. Горивна ефективност: G 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: G 
3. Външен шум при 
търкаляне на гумата: 
три черпи черти (76) dB 

Hankook/ 
RT03 X 

Dynapro/MT/ 
? 244,75 

Предлагана обща стойност в лева без вкл. ДДС: 2193,78 лв. 



Приложение A 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за извършване на следните доставки: ,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и 
гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС Търговище" 
гр. Търговище по обособени позиции, а именно: 

Позиция № 1 - ,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за 
автомобилтите собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" и 

Позиция № 2 - ,Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска 
техника собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище". 

1. Експлоатационни и функционални характеристики за всяка конкретна позиция по 
отделно: 
1.1. Позиция M l - „ Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за 
автомобилтите собственост на ТП, ДГС Търговище" гр. Търговище", а именно: 

Вид 
автомобил 

Размер 
на 
гумите 

Сезонност Индекси** Минимални характеристики 
по Европейски регламент 
относно етикиранетр 
(Регламент ЕО №1222/2009) 

Вид 
автомобил 

Размер 
на 
гумите Товарен 

индекс 
Скоро 
стен 
индекс 

Минимални характеристики 
по Европейски регламент 
относно етикиранетр 
(Регламент ЕО №1222/2009) 

„Лада 
нива" 

175/80-
16 

Летни 
(А/Т) или 
(М/Т) 
(4x4) 

104/92 най-
малък 
L 

1. Горивна ефективност: от А 
до F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до F 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти 

„Лада 
нива" 

175/80-
16 

Всесезонни 
(А/Т) или 
(М/Т) 
(4x4) 

104/92 най-
малък 
L 

1. Горивна ефективност - от А 
до G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до G; 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB- до три черни 
черти. 

„Лада 
Нива-
урбан" 

185/75R 
16 

Всесезонни 
(4x4) 

104/92 най-
малък 
L 

1. Горивна ефективност: от А 
до F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до F; 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB до три черни 
черти. 

„Лада 
Нива-
урбан" 

185/75R 
16 

Летни 
(4x4) 

104/92 най-
малък 
L 

1. Горивна ефективност: от А 
до F 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до F; 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB до три черни 
черти. 

„Субару-
форестър" 

215/65R 
16 

Летни 
(4x4) 

100/98 най-
малък 
Н 

1. Горивна ефективност - от А 
до В; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до В; 



Вид 
автомобил 

Размер 
на 
гумите 

Сезонност Индекси* 

Товарен 
индекс 

к 

Скоро 
степ 
индекс 

Минимални характеристики 
по Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО №1222/2009) 

3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 69dB - до две черни 
черти. 

„Субару -
форестър" 

215/65R 
16 

Зимни 
(4x4) 

100/98 най-
малък 
Н 

1. Горивна ефективност - от А 
до С; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до В; 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: (71 dB) - до две 
черни черти. 

„Тойота 
Хайлукс" 

215/85R 
16 

Летни 
М/Т 
(4x4) 

115/112 най-
малък 
Q 

1. Горивна ефективност: от А 
до G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до G; 
3.Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти. 

„GREAT 
WALL-
STEED 5" 

235/70 
R 16 

Летни 
М/Т или 
А/Т 
(4x4) 

110/107 най-
малък 
Q 

1. Горивна ефективност - от А 
до G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до G; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти. 

„GREAT 
WALL-
STEED 5" 

235/70 
R 16 

Всесезонни 
М/Т или 
А/Т 
(4x4) 

110/107 най-
малък 
Q 

1. Горивна ефективност - от А 
до G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до G; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти. 

„GREAT 
WALL-
HOVER 
H5" 

235/65R 
17 

Летни 
М/Т или 
А/Т 
(4x4) 

110/103 най-
малък 
Т 

1. Горивна ефективност - от А 
до Е; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до Е; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 71dB — до три 
черни черти. 

„GREAT 
WALL-
HOVER 
H5" 

235/65R 
17 

Всесезонни 
М/Т или 
А/Т 
(4x4) 

110/103 най-
малък 
Т 

1. Горивна ефективност - от А 
ДО G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: от А до G; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти. 



Вид 
автомобил 

Размер 
на 
гумите 

Сезонност Индекси* 

Товарен 
индекс 

* 

Скоро 
стеи 
индекс 

Минимални характеристики 
по Европейски регламент 
относно етикирането 
(Регламент ЕО №1222/2009) 

„Сузуки-
SX 4" 

215/55 
17R 

Летни 98/94 най-
малък 
Н 

1. Горивна ефективност - от А 
до С; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки от А до В; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 69dB - до две черни 
черти. 

„Сузуки-
SX 4" 

215/55 
17R 

Зимни 98/94 най-
малък 
Н 

1. Горивна ефективност - от А 
до Е; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до В; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 71dB - до две черни 
черти. 

„Сузуки-
джими" 

205/70 
R 15 

Летни 
(А/Т) 
(4x4) 

98/96 най-
малък 
Т 

1. Горивна ефективност - от А 
ДО F; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до Е; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 72dB - до две черни 
черти. 

„Форд 
транзит" 

195R14 Летни 106/104 най-
малък 
Р 

1. Горивна ефективност - от А 
до Е; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до С; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 70dB - до две черни 
черти. 

„Форд 
транзит" 

195R14 Зимни 106/104 най-
малък 
Р 

1. Горивна ефективност - от А 
До Е; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до С; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 73dB - до две черни 
черти. 

„Тойота 
Хайлукс" 

265/70 
R17 

Летни 
(М/Т) 

121/118 най-
малък 
Q 

1. Горивна ефективност - от А 
до G; 
2. Сцепление върху мокри 
пътни настилки: А до G; 
3. Външен шум при търкаляне 
на гумата: 76dB - до три 
черни черти. 



1.2. Позиция № 2 - „Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска 
техника собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", разпределена по вид както 
следва: 

Вид техника Размер на гумите Сезонност/други индекси* 
Трактор „Fend fermer-280V" 280/70- 16 Висок клас 
Трактор „Fend fermer-280V" 360/70- R24 Висок клас 

2. Техническа спецификация: 

Предлаганите гуми следва да са: 
2.1. В съответствие с посочените в т. 1 от настоящата техническа спецификация или да 
бъдат еквивалентни на тях. 
2.2. Фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и произведени не по-рано or 2018 г.. 
с приложени документи за сертификат за качество или други документи издадени от 
производителя. 
2.3. С клас на енергийна ефективност/икономия на гориво, съгласно изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета. 
2.4. С клас на сцепление на мокра настилка, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 
1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета. 
2.5. С ниво на външен шум (dB), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009г. 
на Европейския парламент и на Съвета. 
2.6. С осигурено бързо и безтурболентно отвеждане на водата. 
2.7. С широка контактна повърхности да осигуряват равномерно разпределение на 
налягането върху нея. 
2.8. С експлоатационни характеристики, гарантиращи сигурност, аквапилинг, стабилност в 
завои при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др. 

3. Изисквания към изпълнението: 
3.1. Гумите предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят с фабрична 
опаковка, гарантираща стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и 
съхранение на склад. Изпълнителят дава на възложителя необходимите указания за 
правилното съхранение на доставените гуми. 
3.2. Доставката на автомобилните гуми следва да е придружена с необходимата 
документация и етекиране, съобразно Регламент (ЕО) № 1222/2009г. на Европейския 
парламент и на Съвета и националното законодателство, удостоверяващи съответствието 
на техническите параметри с нормативните изисквания. 
3.3. Изпълнителят следва да е оторизиран с права за разпространение и продажба за 
територията на Република България на съответните марки автомобилни гуми, предлагани 
от участника в настоящата обществена поръчка. 
3.4. Изпълнението на доставките ще се извършва единствено и само след изрична писмена 
заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в срок до 3 (три) работни 
дни след получаване на същата по електронна поща или факс в рамките на работното 
време, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс от 
Възложителя, а именно не повече от 10 000 лв. (десет хиляди лева) без вкл. ДДС, 
разпределен по позиции както следва: 

• за Позиция №1 в размер до 8 000 лв. (осем хиляди лева) без вкл. ДДС 
• за Позиция №2 в размер до 2 000 лв. (две хиляди лева) без вкл. ДДС. 

И з г о т в и л . 
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