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Днес 03.04.2019 г., долуподписания/та в качеството си на
Директор на ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен,
УТВЪРЖДАВАМ настоящия доклад.
УТВЪРДИЛ: .....п / печат/..........................................
Директор, инж. Йорданка чл.59 от ЗЗЛД Найденова - чл.59 от
ЗЗЛД

ДОКЛАД
Настоящия Доклад се състави на 02.04.2019г. и отразява дейността на комисията,
назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № РД-06-67/02.04.2019г. на Директора
на ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен.
ОТНОСНО: Работата на комисията натоварена да разгледа, оцени и класира офертите
получени за участие в процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП) за
възлагане на обществена поръчка за Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на
възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя, открита с Решение
№4/22.02.2019г.
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
В качеството си на членове на Комисията заседавала в състав председател инж.
Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тошево и членове Златан Денчев, р-л
счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" и адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес
гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4, ви докладваме за следното:
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени в състава и, както и не са
издавани заповеди за промяна на задачите, състава или срока за завършване на работата на
комисията.
В изпълнение на задълженията си съгласно Закона за обществените поръчки и
правилника за прилагането му, комисията проведе процедурата по реда на чл.104, ал.2 от
ЗОП, а именно оценка на техническото и ценовото предложения на
участника/участниците преди разглеждане на документите за съответствие с
критериите за подбор както следва:
1.В публично заседание от 11.00ч на 02.04.2019г., комисията след като констатира, че
на заседанието не присъстват представители на участниците и на средствата за масово
осведомяване получи представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и всеки
член подписа декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по
чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията установи, че за участие в процедурата има подадени оферти от следните
участници:
АБРИТУС ГТ ООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление гр. чл.59
от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД, с вх.номер на офертата РД-04-695/29.03.2019г.15.50ч.
Комисията започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания,
първо открито, и второ закрито заседание, като прие дневен ред на заседанията.
1.В открито заседание Комисията отвори постъпилата оферта и оповести
съдържанието и, включително предложението на участника по съответните показатели за
оценка, след което Техническото и ценовото предложение бяха подписани от тримата
членове на комисията.
Предложението на участника съгласно техническото и ценовото му предложение е
както следва:

- Срок за изпълнение в работни дни на всяка заявка от 2 /два/ работни дни,
считано от датата на приемане на МПС до предаването му.
- Гаранционен срок по отношение на извършените ремонтни работи от 12
/дванадесет/ месеца, в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на
протокол за приемане на извършените работи).
- Предлагана цена за ЕДИН ЧАС (60 мин.) СЕРВИЗНО ТЕХОЛОГИЧНО
ВРЕМЕ БЕЗ ДДС от 15,00 лв. /петнадесет лева/ без ДДС.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието приключи.
2. В закрито заседание Комисията разгледа представената оферта и след като
констатира, че същата съответства на предварително обявените условия, я оцени съгласно
избрания критерий за възлагане и методиката за изчисляване на комплексната оценка.
Офертата бе оценен с максималния брой точки, а именно 100 т.
3. Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, и констатира, че участникът отговаря на изискванията на закона и възложителя,
относно личното му състояние и критериите за подбор и няма липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Комисията
класира участника на първо място както следва:
Участник
АБРИТУС ГТ ООД

Комплексна Оценка
100

КЛАСИРАНЕ
ПЪРВО МЯСТО

4. Дейността на комисията е отразена в един протокол, подписани от всички членове
на комисията. Всички решения на комисията бяха взети единодушно, като особени мнения
не бяха изразени.
5. Във връзка с изложеното в този доклад, комисията предлага на възложителя на
основание чл.109 от ЗОП да определи за изпълнител на поръчката участника класиран на
първо място, и на основание чл.112, ал.1 от ЗОП да сключи договор с класираният на първо
място участник при условията на направените от него в техническо и ценово предложение.
Приложения:
1. Протокол №1/02.04.2019г.
КОМИСИЯ:
1. ..............п.........................

2.................п........................ 3................п........................

Долуподписания/та Марияна Александрова на длъжност тех.сътрудник в ТП ДГС
Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, приех в деловодството от председателя на комисията
представените ми доклад и протокола отразяващи дейността на комисията и цялата
документация събрана в хода на процедурата, на 03.04.2019 г. 9,00 часа.
Предал........п....................

Приел:....................п..............................
/М.Александрова-тех.сътрудник/
/инж. Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тошево/
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