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ДОКЛАД 
По чл. 21, ал. 2 ЗОП 

Във връзка с участие в процес на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за определяме 
на прогнозна стойност, относно възлагане на обществена поръчка с обект - доставка, и предмет: 

„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" w 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", и публикувана покана в профила на 
купувача с ИН: ПК-2019-7, Възложител ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище при „СИДП" ДП гр. 
Шумен, покани за участие в процес на пазарни консултации са изпратени и до „АУТО КОРЕКТ 
2016" ООД, „МИМО-96" ООД, „АУТО ОКИ" ЕООД, ЕТ „АВТОМАНИЯ - ДАРИНА КОЛЕВА" и .. 
ДАНИ АУТО" ЕООД. 

До крайния срок, определен за подаването им, а именно: до 16,30 часа на 12.09.2019 г. не е 
подадена нито една оферта . 

Предвид гореизложеното, Възложителят се лишава от възможността да избира между 
няколко предложения, в тази връзка е невъзможно да се определи икономически най - изгодната 
оферта по критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" и би липсвало 
конкуренция при възлагане на обществената поръчка . 

На основание чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП , възложителят определя прогнозната стойност на 
обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и услуги но ремонт на МПС марка 
„ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", да се определя на базата на 
действителната обща стойност на поръчката от същия вид, която е възложени през предходните 12 
месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, която биха могли да 
настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, а именно: 98 000 лв. 
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