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РЕШЕНИЕ
№15
гр.Шумен, 28.04.2020г.
На основание чл. 108, т.1 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл. 74 от
ЗОП, посочени в протокола и доклада на комисията назначена със Заповед № 249/23.04.2020 г. за
определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект услуга и предмет: „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, обявен през
2020г.”отразени като констатациите на комисията по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от
28.04.2020г.
ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
На първо място класирам: „ММ 66” ЕООД, ЕИК 127575791, седалище и адрес на
управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум” №6А, представляван от Димитър Стоянов Георгиевуправител на дружеството, при следните окончателни параметри на офертата:
І. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
І.1. Предложен гаранционен срок на извършените услуги: 7 /седем/ месеца.
І.2.Наличие на кадрова обезпеченост – представени доказателствена за
трима
работници/служители притежаваща техническа правоспособност и съответната техническа и
професионална правоспособност за извършване на услугата, - 3 броя свидетелство за придобито
специално техническо образование, в областта на предмета на услугата.
І.3.Наличието на специализиран обект – технически оборудван сервиз находящ се гр. Шумен,
ул. „Симеон Велики” № 16а на извършване на услуги
І.4.Предложен срок за изпълнение 2 /два/ работни дни от получава на заявката.
І.5.Предложен процент отстъпка за услуги извън Приложение №1 на Техническата
спецификация към документацията на настоящата процедура – 10 /десет/ процента.
ІІ. ПАРАМЕТРИ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ІІ.1.Цена за изпълнение на обществената поръчка до 16 000,00 лева (шестнадесет хиляди
лева), без ДДС, съгласно одобрения от възложителя финансов ресурс на поръчката,
разпределена по предложени от изпълнителя единични цени за съответните услуги посочени в
ценовото му предложение, като в стойността на поръчката се предвиждат всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. всички застраховки, данъци,
такси, печалба, начислявани от участника, включително и транспортни разходи за изпълнение на
поръчката.
ІІІ.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІІІ.1.Възложителят ще заявява периодично, по подходящ начин и според възникналите
потребности и необходимостта от ремонт на МПС.

ІІІ.2.Плащането ще бъде извършвано след извършване и приемане на дадената дейност по
банков път по сметка посочена от изпълнителя, след представяне от същия на надлежно оформена
фактура. Плащанията на Изпълнителя се извършват по единични цени на съответните услуги,
предложени в ценовата оферта в левове по банков път в 30-дневен срок от депозиране на данъчна
фактура от Изпълнителя и подписан предавателно-приемателен протокол от оправомощени от
страните лица.
ІІІ.3.Възложителят ще заявява и заплаща договорираните услуги, до лимита посочен в
договора .
ІІІ.4.След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване
на пълният обем на описаните услуги(по видове и прогнозни количества), като в случай на
необходимост, Възложителя може да заяви за допълнителни услуги по единичните цени (в лева без
ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
Няма класирани на следващи места кандидати, поради липса на
повече подадени оферти.
Няма отстранени от участието в процедурата оферти и кандидати.
За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – услуга и предмет 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,
обявен през 2020г.”
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:
І. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
І.1. Предложен гаранционен срок на извършените услуги: 7 /седем/ месеца.
І.2.Наличие на кадрова обезпеченост – представени доказателствена за
трима
работници/служители притежаваща техническа правоспособност и съответната техническа и
професионална правоспособност за извършване на услугата, - 3 броя свидетелство за придобито
специално техническо образование, в областта на предмета на услугата.
І.3.Наличието на специализиран обект – технически оборудван сервиз находящ се гр. Шумен,
ул. „Симеон Велики” № 16а на извършване на услуги
І.4.Предложен срок за изпълнение 2 /два/ работни дни от получава на заявката.
І.5.Предложен процент отстъпка за услуги извън Приложение №1 на Техническата
спецификация към документацията на настоящата процедура – 10 /десет/ процента.
ІІ. ПАРАМЕТРИ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ІІ.1.Цена за изпълнение на обществената поръчка до 16 000,00 лева (шестнадесет хиляди
лева), без ДДС, съгласно одобрения от възложителя финансов ресурс на поръчката,
разпределена по предложени от изпълнителя единични цени за съответните услуги посочени в
ценовото му предложение, като в стойността на поръчката се предвиждат всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч. всички застраховки, данъци,
такси, печалба, начислявани от участника, включително и транспортни разходи за изпълнение на
поръчката.
ІІІ.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІІІ.1.Възложителят ще заявява периодично, по подходящ начин и според възникналите
потребности и необходимостта от ремонт на МПС.

ІІІ.2.Плащането ще бъде извършвано след извършване и приемане на дадената дейност по
банков път по сметка посочена от изпълнителя, след представяне от същия на надлежно оформена
фактура. Плащанията на Изпълнителя се извършват по единични цени на съответните услуги,
предложени в ценовата оферта в левове по банков път в 30-дневен срок от депозиране на данъчна
фактура от Изпълнителя и подписан предавателно-приемателен протокол от оправомощени от
страните лица.
ІІІ.3.Възложителят ще заявява и заплаща договорираните услуги, до лимита посочен в
договора .
ІІІ.4.След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване
на пълният обем на описаните услуги(по видове и прогнозни количества), като в случай на
необходимост, Възложителя може да заяви за допълнителни услуги по единичните цени (в лева без
ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
Решението да се доведе до знанието на участника в процедурата за сведение и съответните
заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен“ гр. Шумен, за сведение и изпълнение.
Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в досието на
поръчката на в профила на купувача;
Решението, на основание чл.196, ал.1 т.1 от ЗОП подлежи на обжалване пред Комисия за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му на участниците в процедурата ,
съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, при условията и по реда на чл. 198-216 от ЗОП.
На основание чл.4, т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в от 9.04.2020 г.) срокът за оспорване на настоящото решение
по чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП започва да тече съгласно чл.4, ал.2 от същия, с изключение в случаите
при наличие на хипотезата на чл.90, ал.2, т.1 от Административно процесуалния кодекс
След влизане в сила на настоящото решение на основание чл. 112 от ЗОП да се сключи
договор с определения за изпълнител участник при условията и при спазени изисквания на чл.112,
ал.7, т.1, б.”а” от ЗОП, след представяне на документите по чл. 58 и 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 :/подпис и печат/
Директор на ТП „ДГС Шумен”

