
                                                                               Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                   № РД – 10 - 39
                                                                                           гр. Царево, 07.06.2021 г.
                                                                за определяне на изпълнител на обществена поръчка
        На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закон за обществените поръчки и във връзка с доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № РД –
10 – 35/17.05.2021 г. (пон), UTC+31 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево" за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на нови
неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация,
монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за
срок до 24 месеца”” и предвид изложените МОТИВИ:
 

1. Извършената оценка и класираните предложения, които са ми представени с доклад от 04.06.2021 г. от назначената за поцедурата комисия. Последната е изпълнила своите функции
в пълен обем. Спазени са законовите изисквания за осигуряване на публичност и равнопоставеност при провеждане на процедурата.

2. За участие в процедурата има две подадени оферти, класирани съобразно утвърдената методика, крайното класиране на участниците се определя на база най – висока крайна
комплексна оценка, образувана по точкова система.

3. Представените документи и предложените условия в офертите на допуснатите до участие кандидати, отговарят на изискванията за подбор и изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното,
                                                                       Р Е Ш И Х:

ОБЯВЯВАМ следното класиране на постъпилите оферти:

1. Първо място: АУТОКОМ 2 ЕООД,  с общ резултат 77, 50 точки.

        Второ място: ПРИМЕКС ЕООД, с общ резултат 70, 48 точки.
   2. На основаниие чл. 109 от ЗОП, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена
цена на труд за монтаж, демонтаж и други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на
употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за срок до 24 месеца””, класираният на първо
място участник – „АУТОКОМ 2“ ЕООД, с ЕИК: 102 920 475, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 66,
представлявано от Стоян Начев, в качеството му на управител на дружеството, при основни параметри, съгласно техническото и ценово предложение, както следва:

 - срок за доставка на гумите 1 (един) работен ден; заявява 1 (един) бр. сервизна база на територията на гр. Царево; предлага 35 % търговска отстъпка; срок за изпълнение на
услуги по монтаж, демонтаж, баланс, лепене, вулканизация, изправяне на джанти и др. услуги, считано от датата на приемане на автомобили в съответния сервиз, както следва: 1 работен
ден; търговска гаранция за изпълнение на услугата, относно изпълнението на всяка една от услугите, за новите и неупотребявани гуми – или като цяло за всички услуги: 12 месеца;
търговска гаранция за качество на доставена автомобилна гума  12 месеца, считано от подписването на предавателно-приемателен протокол; Работно време не по – малко от 8 часа,
през деня; Кадрови ресурс за изпълнение на поръчката, съгласно предварително зададените технически изисквания на Възложителя; Обща крайна цена за изпълнение на поръчката 3 763, 00
(три хиляди седемстотин шестдесет и три лв.) лв. без ДДС; Изпълнителят се обвързва с всички заявени от него факти и обстоятелства в техническото му и ценово предложение,
относно изпълнението на договора.
      3. Отстранени от участие в процедурата и мотиви за отстраняването им – НЯМА.

    4. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с участника класиран на първо място и определен за изпълнител.

      При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка се включват всички предложения, условия и параметри на поръчката, които са посочени от участника в
неговата оферта и въз основа, на които е допуснат до участие и е определен за изпълнител.
      Гаранцията за изпълнение е 1 % от общата стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка, а именно: 200, 00 лева. Гаранцията да се внесе по начин, ред и в срок,
съгласно условията на поръчката и ЗОП.
      Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи изискуемите документи по чл. 58 и чл. 112 от ЗОП.
      Настоящото решение да се изпрати на посочените по – горе участници в процедурата и да се публикува в профила на купувача към електронната преписка на поръчката.
      На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП, настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 – дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.       
  На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП, жалбата до Комисията се подава с копие до Възложителя – Директора на ТП „ДГС Царево“.
      Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18. Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
Директор на ТП „ДГС Царево”  

 


	

