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ДОКЛАД
По чл. 21, ал. 2 ЗОП

Във връзка с публикувано запитване, от Възложител ТП „ДГС Търговище" гр, Търговище при
„СИДП" ДП гр. Шумен, за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на
разходите за следните доставки: „Доставка на резервни части и услуги но ремонт на МПС по
предварително посочен списък за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище
е получена
една оферта от следния пазарен участник:
1. „Дани Ауто 2009" ЕООД - Е Ж 125580971, с оферта вх. № 1624 от 28.06.2019 г. с предлагани
цени както следва:
1.1. Предлагана цена за 1(един) лева/човекочас (нормочас) без вкл. ДДС вложен труд (часова
ставка) при извършване на услугите по ремонт на автомобилите; 24 лв. (двадесет и четири
лева)
] .2. Предлагана обща цена, като съвкупност от единични цени в лева без вкл. ДДС за извършване
на доставките, е както следва: 22 364,90 лв. (двадесет и две хиляди триста шестдесет и
четири лева и деветдесет стотинки)
Предвид получената оферта от пазарния участник, Възложителят определя прогнозната стойност
на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС но
предварително посочен списък за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" да бъде в
размер на 22 364,90 лв. (двадесет и две хиляди триста шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки
без вкл. ДДС, съобразно с предлаганата обща цена, като съвкупност от единични цени за извършване
на доставките и 24 лв. (двадесет и четири лева) без вкл. ДДС за 1(един) лева/човекочас вложен труд
(часова ставка) при извършване на услугите по ремонт на автомобилите.
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