Р Е Ш Е Н И Е (препис)
№ 26
гр. Шумен 20.10.2015г.
В настоящото решение-препис са заличени личните данни на субектите на
процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и
ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП.
На основание чл.38, ал.1, т.1 от ЗОП, резултатите от проведената класация по реда на
чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП извършена от комисията назначена със Заповед №414/13.10.2015г за
определяне на изпълнител на следната обществена поръчка: „Доставка, чрез покупка, при
еднократно заплащане на: Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, 4врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за
ползване на данъчен кредит, за нуждите на териториалните поделения на
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен“, открита с Решение №18 от
01.09.2015г
ОБЯВЯВАМ
Следното класиране:
І.1. На първо място със 102т, п о л у ч е н и в р е з у л т а т н а к л а с а ц и я т а п о
критерий „Икономически най - изгодна оферта“
класирам: „ЕООД
“Венци-Шумен”
гр.Шумен,
ЕИК-200580416
на
Агенцията
по
вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.
„Симеон Велики” №12, представлявано от (заличено) - управител при
следните параметри на окончателната оферта:
1. Предлаган автомобил: Марка – Тойота; модел - Хайлукс
2. Предлагана обща крайна цена , в размер на 29 990,00 лева
(двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) без вкл. ДДС .
3. Срок на доставка от 1 (един ден)
считано от датата на
подписване на договора .
4. Дата на производство – 2008г.
5. Изминати километри – 141 150км.
6. Налични собствените и наети обекти за сервизно обслужване
разположени на територията на Р. България - 3 броя от които 1 нает и
2 собствени
7. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен
срок за депозиране на оферти.

І.2. Няма класирани на второ и следващите места кандидати, поради липса на
подадени оферти
За изпълнител на обществената поръчка
ОПРЕДЕЛЯМ
„ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен, ЕИК-200580416 на Агенцията
по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.
„Симеон Велики” №12, представлявано от (заличено) - управител при
следните параметри на окончателната оферта:
1. Предлаган автомобил : Марка – Тойота; модел - Хайлукс
2. Предлагана обща крайна цена , в размер на 29 990,00 лева
(двадесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) без вкл. ДДС .
3. Срок на доставка от 1 (един ден)
считано от датата на
подписване на договора.
4. Дата на производство – 2008г.
5. Изминати километри – 141 150км.
6. Налични собствените и наети обекти за сервизно обслужване
разположени на територията на Р. България - 3 броя от които 1 нает и
2 собствени
7. Срок на валидност на предложението - 120 дни от датата определена като краен
срок за депозиране на оферти.
Участникът в процедурата да бъде уведомен за настоящото решение по реда на ЗОП в
тридневен срок от датата на издаването му.
Определения за изпълнител участник, на основание разпоредбата на чл.41а ал.1 , т.2 от
ЗОП, следва да се счита за поканен за сключване на договор в рамките на три работни дни,
считано от датата на уведомяването му за издаване на настоящото решение.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни
„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за сведение и изпълнение.

лица от

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. (заличено) – зам.-директор на
„СИДП“ ДП Шумен и на (заличено) РФО - гл. счетоводител при „СЕВЕРОИЗТОЧНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП (подписано)
/инж. заличено/

