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Р Е Ш Е Н И Е
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гр.Шумен, 22.02.2018г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от
ППЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 85/19.02.2018 г.. за определяне на
изпълнител за следната услуга: „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни
средства-собственост на ТП „ДГС Шумен”,.за срок от една година считано от датата на сключване на
договора”, отразени като  констатациите на комисията по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от
22.02.2018 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
На първо място класирам: Кандидат №1 „ММ 66”ЕООД– предложена обща стойност за

изпълнение на прогнозното количество на доставките: 6572,00 лева (шест хиляди петстотин
седемдесет и два лева) без ДДС разпределена както следва:
№
по
ред Вид на услугата Мярка

Прогнозно
количество
на  слугите1

Ед.цена в
лв. без ДДС)

Обща стойност
в лв.без ДДС)

I. Извършване на ремонти на леки и товарни МПС
(по приложен списък)

1. Ремонт – двигател
1.1. Основен ремонт брой 1 310 310
1.2. Друг ремонт брой 1 60 60
2. Ремонт – трансмисия

2.1. Съединител брой 2 120 240
2.2. Скоростна кутия брой 2 120 240
2.3. Кардамен механизъм брой 1 25 25
2.4. Други – трансмисия брой 1 10 10
3. Ремонт – механизъм за управление

3.1. Кормилна уредба брой 1 50 50
3.2. Спирачна уредба брой 3 25 75
3.3. Други – механ. за управление брой 2 20 40
4. Ремонт - носеща система

4.1. Ремонт – предно окачване брой 6 25 150
4.2. Ремонт – задно окачване брой 6 55 330
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4.3. Ремонт – амортисьори броя 6 12 72
4.4. Други – носеща система брой 1 5 5
5. Ремонти – горивна система брой 5 55 275
6. Ремонти – запалителна система брой 6 15 90
7. Ремонти – охладителна система брой 2 25 50
8. Ремонти – отоплителна и вентилационна

система
брой 2 25 50

9. Ремонти – изпускателна система брой 2 30 60
10. Ремонти – електрическа система, в т.ч.

осветление, сигнализация, контролно-измервателни
прибори, аларми и други.

брой
10 12 120

11. Презареждане на акумулатори брой 3 5 15
12. Смяна на стъкла на МПС

12.1. Смяна на предни и задни стъкла брой 1 50 50
12.2. Смяна на странични стъкла брой 1 50 50
13. Други ремонти на леки МПС брой 25 5 125
14. Други ремонти на товарни МПС брой 10 5 50
II. Смяна на текущи консумативи на МПС

1. Смяна на масла, филтри брой 10 10 100
2. Смяна на ремъци, ролки брой 10 12 120
3. Смяна на свещи брой 5 10 50
4. Смяна на други периодично подменящи се

консумативи
брой 9 15 135

ІІІ. Други профилактични прегледи на автомобили. брой
5 10 50

ІV. Ремонти по купето на МПС,
автотенекеджийски и автобояджийски услуги.

1. Ремонт – купе

1.1. Смяна на брони, решетки, лайсни, вежди, панели,
др.подобни

брой
1 50 50

1.2. Смяна на прагове, вежди, капаци, калници, врати,
кори, др.подобни

брой
1 50 50

1.3. Смяна на дръжки-врати, стъклоповдигащ
механизъм, странични огледала, фарове, мигачи,
стопове и др.подобни

брой
1 15 15

1.4. Други ремонти - купе брой 1 50 50
2. Автотенекеджийски услуги

2.1. На малки повърхности или отделни елементи от
МПС

брой 3 50 150

2.2. На по-големи повърхности или на повече от един
елемент от МПС

брой
1 100 100

3. Автобоядисване2

3.1. На малки повърхности или отделни елементи от
МПС

кв.см. 60 10 600

3.2. На по-големи повърхности или на повече от един
елемент от МПС

кв.м.
5 50 250



3.3. Цялостно пребоядисване на автомобил брой 1 800 800
V. Извършване на годишни технически прегледи на

МПС
брой 10 50 500

VI. Диагностика и регулуране на преден/заден мост
на МПС

1. Диагностика на геометрията на преден/заден
мост

брой 8 15 120

2. Реглаж (регулуране)

2.1. На преден мост брой 8 30 240
2.2. На заден мост брой 1 30 30
VII. Смяна, вулканизация, лепене и баланс на

автобилни гума.
1. Смяна на 1  бр.  автомобилна гума на МПС,  с

включен баланс.
брой

28 10 280

2. Вулканизация на 1  бр.  гума на МПС,  с включен
баланс.

брой 30 8 240

3. Лепене на 1 бр. гума на МПС. брой 20 5 100

Предложен гаранционен срок на извършените  услуги : 6 /шест/ месеца.
Наличие на кадрова обезпеченост – представени доказателствена за  двама

работници/служители притежаваща техническа правоспособност  и съответната техническа и
професионална правоспособност за извършване на услугата,  -  2 броя свидетелство за
придобито специално техническо образование, в областта на предмета на услугата.

Наличието на специализиран обект – технически оборудван сервиз находящ се гр.
Шумен, ул. „Симеон Велики” № 16а на извършване на услуги

Предложен срок за изпълнение 1 /един/ ден от получава на заявката.
Предложен процент отстъпка за услуги извън Приложение №1 на Техническата

спецификация към документацията  на настоящата процедура – 10 /десет/ процента.

Няма класи рани н а  следва щи м еста  к анди дати ,  п оради  лип са  н а
повече  под адени  оферти .

Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати

За изпълнител на обществена поръчка с  о бек т  на  по ръчкат а  – до став ка  и  пре дм е т
на  изпълнение :  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни
средства-собственост на ТП „ДГС Шумен”,.за срок от една година считано от датата на
сключване на договора”.

ОПРЕДЕЛЯМ
„ММ 66”ЕООД, ЕИК:127575791, седалище и адрес на управление: гр.Шумен 9700, Община

Шумен, област Шумен, ул.”Хан Крум” №6А, представлявано от Димитър Стоянов Георгиев –
управител на дружеството, при следните параметри на окончателната оферта:

  1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на услугата – 6572,00 лева (шест хиляди
петстотин седемдесет и два лева) без ДДС разпределена както следва;
№
по
ред Вид на услугата Мярка

Прогнозно
количество
на  слугите1

Ед.цена в
лв. без ДДС)

Обща стойност
в лв.без ДДС)

I. Извършване на ремонти на леки и товарни МПС
(по приложен списък)

1. Ремонт – двигател
1.1. Основен ремонт брой 1 310 310



1.2. Друг ремонт брой 1 60 60
2. Ремонт – трансмисия

2.1. Съединител брой 2 120 240
2.2. Скоростна кутия брой 2 120 240
2.3. Кардамен механизъм брой 1 25 25
2.4. Други – трансмисия брой 1 10 10
3. Ремонт – механизъм за управление

3.1. Кормилна уредба брой 1 50 50
3.2. Спирачна уредба брой 3 25 75
3.3. Други – механ. за управление брой 2 20 40
4. Ремонт - носеща система

4.1. Ремонт – предно окачване брой 6 25 150
4.2. Ремонт – задно окачване брой 6 55 330
4.3. Ремонт – амортисьори броя 6 12 72
4.4. Други – носеща система брой 1 5 5
5. Ремонти – горивна система брой 5 55 275
6. Ремонти – запалителна система брой 6 15 90
7. Ремонти – охладителна система брой 2 25 50
8. Ремонти – отоплителна и вентилационна

система
брой 2 25 50

9. Ремонти – изпускателна система брой 2 30 60
10. Ремонти – електрическа система, в т.ч.

осветление, сигнализация, контролно-измервателни
прибори, аларми и други.

брой
10 12 120

11. Презареждане на акумулатори брой 3 5 15
12. Смяна на стъкла на МПС

12.1. Смяна на предни и задни стъкла брой 1 50 50
12.2. Смяна на странични стъкла брой 1 50 50
13. Други ремонти на леки МПС брой 25 5 125
14. Други ремонти на товарни МПС брой 10 5 50
II. Смяна на текущи консумативи на МПС

1. Смяна на масла, филтри брой 10 10 100
2. Смяна на ремъци, ролки брой 10 12 120
3. Смяна на свещи брой 5 10 50
4. Смяна на други периодично подменящи се

консумативи
брой 9 15 135

ІІІ. Други профилактични прегледи на автомобили. брой
5 10 50

ІV. Ремонти по купето на МПС,
автотенекеджийски и автобояджийски услуги.

1. Ремонт – купе

1.1. Смяна на брони, решетки, лайсни, вежди, панели,
др.подобни

брой
1 50 50



1.2. Смяна на прагове, вежди, капаци, калници, врати,
кори, др.подобни

брой
1 50 50

1.3. Смяна на дръжки-врати, стъклоповдигащ
механизъм, странични огледала, фарове, мигачи,
стопове и др.подобни

брой
1 15 15

1.4. Други ремонти - купе брой 1 50 50
2. Автотенекеджийски услуги

2.1. На малки повърхности или отделни елементи от
МПС

брой 3 50 150

2.2. На по-големи повърхности или на повече от един
елемент от МПС

брой
1 100 100

3. Автобоядисване2

3.1. На малки повърхности или отделни елементи от
МПС

кв.см. 60 10 600

3.2. На по-големи повърхности или на повече от един
елемент от МПС

кв.м.
5 50 250

3.3. Цялостно пребоядисване на автомобил брой 1 800 800
V. Извършване на годишни технически прегледи на

МПС
брой 10 50 500

VI. Диагностика и регулуране на преден/заден мост
на МПС

1. Диагностика на геометрията на преден/заден
мост

брой 8 15 120

2. Реглаж (регулуране)

2.1. На преден мост брой 8 30 240
2.2. На заден мост брой 1 30 30
VII. Смяна, вулканизация, лепене и баланс на

автобилни гума.
1. Смяна на 1  бр.  автомобилна гума на МПС,  с

включен баланс.
брой

28 10 280

2. Вулканизация на 1  бр.  гума на МПС,  с включен
баланс.

брой 30 8 240

3. Лепене на 1 бр. гума на МПС. брой 20 5 100

Предложен гаранционен срок на извършените  услуги : 6 /шест/ месеца.
Наличие на кадрова обезпеченост – представени доказателствена за  двама

работници/служители притежаваща техническа правоспособност  и съответната техническа и
професионална правоспособност за извършване на услугата,  -  2 броя свидетелство за
придобито специално техническо образование, в областта на предмета на услугата.

Наличието на специализиран обект – технически оборудван сервиз находящ се гр.
Шумен, ул. „Симеон Велики” № 16а на извършване на услуги

Предложен срок за изпълнение 1 /един/ ден от получава на заявката.
Предложен процент отстъпка за услуги извън Приложение №1 на Техническата

спецификация към документацията  на настоящата процедура – 10 /десет/ процента.

Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и
съответните заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен“  гр.  Шумен,  за сведение и
изпълнение.

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42  от  ЗОП в профила на
купувача .



Договорът във връзка с чл.183 от ЗОП да се сключи  с определения за изпълнител участник
при условията  изискванията  на чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП след представяне на документи по чл.112,
ал1 от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. по чл.2 от ЗЗЛД– зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на по чл.2 от ЗЗЛД–р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. по чл.2 от ЗЗЛД: /подписан и подпечатан/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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