
                                                                       Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                    № РД – 10 - 40
                                                                             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 - 37/25 май 2021 (вт), UTC+31 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево", за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно, сервизно
и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части
и консумативи за МПС - стопанисвани от ТП "ДГС Царево" - 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 една подадена оферта, класирана 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 офертата на допуснатият до участие кандидат, отговаря 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 73 точки. Второ място: НЯМА.

2. На основаниие чл. 109 от ЗОП, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: "Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване,
профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части и консумативи за
МПС - стопанисвани от ТП "ДГС Царево" - 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 5 (пет) работни дни; заявява 1 (един) бр. сервизна база на територията на гр. Царево; предлага 40 % търговска отстъпка; след постъпване на
МПС – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, в специализираната сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за съответните марки, съответно техни
еквиваленти, ще се осъществи за срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на постъпване на МПС в съответния сервиз, при условия и ред, съгласно техническата
спецификация; пристигането на мобилния екип от специалисти на мястото на повредената машина и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на
техниката до базата ще бъде в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на подаване на заявката от възложителя; отчитането на свършената работа, респективно
заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за конкретна ремонтна дейност,
сервизните часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно българското законодателство;  търговска гаранция за качество,
относно всяка доставена резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 месеца, считано от момента (датата) на подписване
на предавателно - приемателния протокол за извършената доставка; търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци)
или като цяло за всички услуги е: 6 месеца, считано от датата на приемане на извършената услуга; 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 на обявените от Възложителя видове
резервни части  е 17 169, 54 (седемнадесет хиляди сто шестдесет и девет лв. петдесет и четири ст.) лв. без ДДС; Цена за ремонтна услуга за един (1) час
сервизен труд от 60 минути  е 20, 00 (двадесет лв.) лв. /час без вкл. 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: 800, 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 посоченият по – горе участник 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


	

