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Р Е Ш Е Н И Е

№8

гр.Шумен, 13.03.2019г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП (изм. до 01.03.2019г съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП),
резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от ППЗОП, осъществена от комисията
назначена със Заповед № 109/07.03.2019г. за определяне на изпълнител за следната услуга: Доставка
на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност  и други консумативи на
служебни  МПС, за нуждите 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 13.03.2019 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :

На първо място класирам: Кандидат № 4: - „ММ 66 “ ЕООД
Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка - 46,70 (четиридесет и  шест

лева и   70 стотинки)без ДДС определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 36/тридесет и шест/ месеца, считано от
датата на доставката.

- Предложен срок за доставка до1/един/ работен ден от получаване  на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 45

/четиридесет и пет/ процента.
На второ място класирам: Кандидат № 1: - „Карио “ ООД
Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 59,35 лева (петдесет и

девет лева и 35 ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

- - Предложен гаранционен срок на закупените масла: 6 /шест/ месеца, считано от датата на
доставката.

- Предложен срок за доставка до 3/три/ работни дни от получаване на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 40

/четиридесет/ процента.
На трето място класирам: Кандидат № 3: - „Ауторинг“ ЕООД
Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 59,65 лева (петдесет и

девет лева и 65ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.
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- - Техническата оферта е изготвена по образец към документацията и изискванията на
Възложителя.

- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 12/дванадесет/ месеца, считано от датата
на доставката.

- Предложен срок за доставка до 5/пет/ работен ден от получаване  на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 30

/тридесет/ процента.
На четвърто място класирам: Кандидат № 2: - „АЛ и КО “ ЕООД
- Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 66,34 лева (шестдесет и

шест лева и 34 ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика;

-  - Предложен гаранционен срок на закупените масла: 6 /шест/ месеца, считано от датата на
доставката.

- Предложен срок за доставка до 3/три/ работни дни от получаване на заявката.
-  Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1  към Проекто договора –

30/тридесет/ процента.

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

За изпълнител на обществена поръчка с  о бект  н а  п о ръчк ата  –  до ст авк а  и  п ре дме т
на  изпълнение : Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна
течност  и други консумативи на служебни  МПС, за нуждите 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. по чл. 2 от ЗЛЛД, ул. „по

чл.  2  от ЗЛЛД” №6А, представляван от по чл.  2  от ЗЛЛД -  управител на дружеството,  при следните
окончателни параметри на офертата:

Окончателни параметри на техническото предложение:
- Техническата оферта е изготвена по образец към документацията и изискванията на

Възложителя.
- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 36/тридесет и шест/ месеца, считано от

датата на доставката.
- Предложен срок за доставка до1/един/ работен ден от получаване  на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 45

/четиридесет и пет/ процента.

№
по ред

Наименование на стоките, вид на
МПС

за което са предназначени и др.

Минимални технически
характеристики на

стоките
Мярка

Максимална
един. цена без

ДДС на
Възложителя

Максимална
един. цена без

ДДС на
Участника

1
Масло за двигател за Лада Нива
4х4, бензин,
1998-2010г.**

SAE - 10W40; ACEA -
A3/B4; (или еквивалент)
разфасовки по 1л. ;

литър 20 лв. 4,00лв.

2 Масло за двигател за Мазда ЦХ-7,
дизел, 2010г.

SAE - 5W30; ACEA - C1;
(или еквивалент)
разфасовки по 1л. .

литър 25 лв. 7,00лв.

3
Масло за двигател за пътнически
микробус
VW Transporter T4, 1998г.**

SAE - 5W30;ACEA - C3
(A3/B4); (или еквивалент)
разфасовки по 1л. .

литър 25 лв. 5,00лв.



4
Масло за двигател за Мицубиши
Паджеро,
дизел, 1996г.**

SAE - 5W30; ACEA -
C3(A3/B4);(или еквивалент)
разфасовки по 1л.

литър 25 лв. 4,50лв.

5 Грес

разфасовки по 1 кг., за
смазване на триещи се
автомобилни части –вериги,
лагери, карета и др.;

кг. 8 лв. 3,00лв.

6 Диференциално (трансмисионно)
масло

предназначено за смазване
на всякакъв вид хипоидни,
конусни и спирални зъби,
двуоборотни и задни
мостове, включващи
червячни зъбни предавки.;
разфасовка 1 литър; SAE -
75W90 (или еквивалент) -
по избор на Възложителя

литър 25 лв. 5,00лв.

7 Диференциално (трансмисионно)
масло

предназначено за смазване
на всякакъв вид хипоидни,
конусни и спирални зъби,
двуоборотни и задни
мостове, включващи
червячни зъбни предавки.;
разфасовка 1 литър;
80W90(или еквивалент) - по
избор на Възложителя

литър 25 лв. 4,00лв.

8 Спирачна течност за автомобили

за барабанни и спирачни
дискове и системи на
автомобила, разфасовки от
по 450 мл.

литър 5лв. 2,50лв.

9. Антифриз
защита при температура да -
60градуса, концентрат Г-12;
разфасовка 1 л.

литър 10 лв. 4,50лв.

10. Хидравлично масло

за смазване на
хидравличната система на
леки автомобили (кормилна
уредба и др.);разфасовка от
по 1 л.

литър 12 лв. 4,00лв.

11  Течност за чистачки (антифроз)
защита при температура до
-60 целз.градуса.;
разфасовка 1 л.

литър 4 лв. 2,20лв.

12 Течност за чистачки (летен)  разфасовка 1 л. литър 3 лв. 1,00лв.

ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА: 187 ЛВ. 46,70лв.

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 (изм.  до
01.03.2019г съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП)  в профила на купувача .

Решение, може да бъде обжалвано в срока, съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т.7, б.“а“
и по реда на чл.199,  от ЗОП (съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП) пред: Комисия за защита на
конкуренцията (КЗК); Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18;Телефон: +3592 935-61-13;
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg



След влизане в сила на настоящото решение на основание чл. 183 от ЗОП да се сключи
договор с определения за изпълнител участник  при условията и  изискванията  на чл.112, ал.1,   от
ЗОП.

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

ИНЖ. чл. 2 от ЗЗЛД: / подписан и подпечатан/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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Р Е Ш Е Н И Е

№……

гр.Шумен, 13.03.2019г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП (изм. до 01.03.2019г съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП),
резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от ППЗОП, осъществена от комисията
назначена със Заповед № 109/07.03.2019г. за определяне на изпълнител за следната услуга: Доставка
на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна течност  и други консумативи на
служебни  МПС, за нуждите 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 13.03.2019 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :

На първо място класирам: Кандидат № 4: - „ММ 66 “ ЕООД
Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка - 46,70 (четиридесет и  шест

лева и   70 стотинки)без ДДС определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 36/тридесет и шест/ месеца, считано от
датата на доставката.

- Предложен срок за доставка до1/един/ работен ден от получаване  на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 45

/четиридесет и пет/ процента.
На второ място класирам: Кандидат № 1: - „Карио “ ООД
Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 59,35 лева (петдесет и

девет лева и 35 ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

- - Предложен гаранционен срок на закупените масла: 6 /шест/ месеца, считано от датата на
доставката.

- Предложен срок за доставка до 3/три/ работни дни от получаване на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 40

/четиридесет/ процента.
На трето място класирам: Кандидат № 3: - „Ауторинг“ ЕООД
Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 59,65 лева (петдесет и

девет лева и 65ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

- - Техническата оферта е изготвена по образец към документацията и изискванията на
Възложителя.

- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 12/дванадесет/ месеца, считано от датата
на доставката.

- Предложен срок за доставка до 5/пет/ работен ден от получаване  на заявката.



- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 30
/тридесет/ процента.

На четвърто място класирам: Кандидат № 2: - „АЛ и КО “ ЕООД
- Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 66,34 лева (шестдесет и

шест лева и 34 ст.), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени,
посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика;

-  - Предложен гаранционен срок на закупените масла: 6 /шест/ месеца, считано от датата на
доставката.

- Предложен срок за доставка до 3/три/ работни дни от получаване на заявката.
-  Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1  към Проекто договора –

30/тридесет/ процента.

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

За изпълнител на обществена поръчка с  о бект  н а  п о ръчк ата  –  до ст авк а  и  п ре дме т
на  изпълнение : Доставка на масла за МПС, смазочни материали, антифриз, спирачна
течност  и други консумативи на служебни  МПС, за нуждите 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, ул. „Хан

Крум” №6А, представляван от Димитър Стоянов Георгиев- управител на дружеството, при
следните окончателни параметри на офертата:

Окончателни параметри на техническото предложение:
- Техническата оферта е изготвена по образец към документацията и изискванията на

Възложителя.
- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 36/тридесет и шест/ месеца, считано от

датата на доставката.
- Предложен срок за доставка до1/един/ работен ден от получаване  на заявката.
- Предложен процент отстъпка за доставки извън Приложение №1 към Проекто договора – 45

/четиридесет и пет/ процента.

№
по ред

Наименование на стоките, вид на
МПС

за което са предназначени и др.

Минимални технически
характеристики на

стоките
Мярка

Максимална
един. цена без

ДДС на
Възложителя

Максимална
един. цена без

ДДС на
Участника

1
Масло за двигател за Лада Нива
4х4, бензин,
1998-2010г.**

SAE - 10W40; ACEA -
A3/B4; (или еквивалент)
разфасовки по 1л. ;

литър 20 лв. 4,00лв.

2 Масло за двигател за Мазда ЦХ-7,
дизел, 2010г.

SAE - 5W30; ACEA - C1;
(или еквивалент)
разфасовки по 1л. .

литър 25 лв. 7,00лв.

3
Масло за двигател за пътнически
микробус
VW Transporter T4, 1998г.**

SAE - 5W30;ACEA - C3
(A3/B4); (или еквивалент)
разфасовки по 1л. .

литър 25 лв. 5,00лв.

4
Масло за двигател за Мицубиши
Паджеро,
дизел, 1996г.**

SAE - 5W30; ACEA -
C3(A3/B4);(или еквивалент)
разфасовки по 1л.

литър 25 лв. 4,50лв.

5 Грес

разфасовки по 1 кг., за
смазване на триещи се
автомобилни части –вериги,
лагери, карета и др.;

кг. 8 лв. 3,00лв.



6 Диференциално (трансмисионно)
масло

предназначено за смазване
на всякакъв вид хипоидни,
конусни и спирални зъби,
двуоборотни и задни
мостове, включващи
червячни зъбни предавки.;
разфасовка 1 литър; SAE -
75W90 (или еквивалент) -
по избор на Възложителя

литър 25 лв. 5,00лв.

7 Диференциално (трансмисионно)
масло

предназначено за смазване
на всякакъв вид хипоидни,
конусни и спирални зъби,
двуоборотни и задни
мостове, включващи
червячни зъбни предавки.;
разфасовка 1 литър;
80W90(или еквивалент) - по
избор на Възложителя

литър 25 лв. 4,00лв.

8 Спирачна течност за автомобили

за барабанни и спирачни
дискове и системи на
автомобила, разфасовки от
по 450 мл.

литър 5лв. 2,50лв.

9. Антифриз
защита при температура да -
60градуса, концентрат Г-12;
разфасовка 1 л.

литър 10 лв. 4,50лв.

10. Хидравлично масло

за смазване на
хидравличната система на
леки автомобили (кормилна
уредба и др.);разфасовка от
по 1 л.

литър 12 лв. 4,00лв.

11  Течност за чистачки (антифроз)
защита при температура до
-60 целз.градуса.;
разфасовка 1 л.

литър 4 лв. 2,20лв.

12 Течност за чистачки (летен)  разфасовка 1 л. литър 3 лв. 1,00лв.

ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА: 187 ЛВ. 46,70лв.

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 (изм.  до
01.03.2019г съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП)  в профила на купувача .

Решение, може да бъде обжалвано в срока, съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т.7, б.“а“
и по реда на чл.199,  от ЗОП (съгл. §131 от ПР на ЗИДЗОП) пред: Комисия за защита на
конкуренцията (КЗК); Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18;Телефон: +3592 935-61-13;
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

След влизане в сила на настоящото решение на основание чл. 183 от ЗОП да се сключи
договор с определения за изпълнител участник  при условията и  изискванията  на чл.112, ал.1,   от
ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Геронтиев – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на Василка Йорданова –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.



ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ :…… …….
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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