
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СМЯДОВО” 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№  41 

гр. Смядово,12.02.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 8а от 
ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №35/10.02.2015г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: „Услуги по 
вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни средства, 
собственост на ТП „ДГС Смядово” през 2015г. и други, свързани с тях услуги”. 

 
ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 
І. На първо място класирам: Крайното ценово предложение на кандидат №1 ЕТ 

„Богомил Банчев-ТОКО“ ЕИК – 12761217 9със седалище  иадрес на управление: 
гр.Смядово, ул. „Ришки проход” №12 , вх.”А”, ет.3, ап. 11 представлявано от Богомил То 
чл.2 от ЗЗЛД при следните параметри на офертата: 

Наименование на услугата Мярка Прогнозно 
количество 

Предлагана 
един.цена за 

изпълнение на 
услугата, лв. 
без вкл. ДДС 

1.Комплексно вътрешно и външно 
почистване (измиване)  на МПС (по 
приложен списък), което включва: 

Брой 60 10,00 

1.1.Вътрешно почистване (измиване) на МПС 
(по приложен списък) 

Брой 60 5,00 

1.2.Външно почистване (измиване)  на МПС 
(по приложен списък) 

Брой 60 5,00 

 1.3. Други допълнителни  услуги извън тези по 
т.1.1.и 1.2 и включени в цената по т.1. 

Х Х Х 

1.3.1.……………………………………… Брой Х Х 

1.3.1………………………………………… Брой Х Х 

Предлагананата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение (общата стойност за 60 броя 
„Комплексно почистване на МПС” по предложената единична цена) е в размер 
на:600,00лева /словом:шестстотин лева./ без вкл. ДДС; 



При декларирано условие, че посочените единични цени /без вкл. ДДС/ не следва да 
бъдат променяни до края на действието на договора. 

При декларирано условие, че посочените услуги по вид и брой са прогнозни, както и че 
Възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото 
прогнозно количество по вид  и обем. 
 При декларирано условие, че Възложителя запазва правото си на частично усвояване на 
услугата: „Комплексно почистване” – само ВЪТРЕШНО или ВЪНШНО почистване на МПС  
и/или други допълнително представени услуги по предложените единични цени. 

При декларирано условие, че всички допълнителни разходи по услугите, са за сметка на 
Изпълнителя.  

При декларирано условие с начина на плащане – по банков път в 10 /десет/ дневен срок 
от получаване на фактура. 

При декларирано условие до подготвяне на официалният договор, ценовото 
предложение заедно с писмено потвърждение за известие за възлагане на поръчката ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни. 

При срок на изпълнене на услугата – 12месеца от датата на сключване на договора. 
 
О т  у част ие  в  про цеду ра т а  ня ма  от ст ра не ни  о фе рт и  на  д р у ги  

ка нд ид ат и .  
 
За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а от ЗОП: 

„Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни 
средства, собственост на ТП „ДГС Смядово” през 2015г. и други, свързани с тях услуги”. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
ЕТ „Богомил Банчев-ТОКО“ ЕИК – 127612179със седалище  иадрес на управление: 

гр.Смядово, ул. „Ришки проход” №12 , вх.”А”, ет.3, ап. 11 представлявано от Богомил То 
чл.2 от ЗЗЛД при следните параметри на офертата: 

Наименование на услугата Мярка Прогнозно 
количество 

Предлагана 
един.цена за 

изпълнение на 
услугата, лв. 
без вкл. ДДС 

1.Комплексно вътрешно и външно 
почистване (измиване)  на МПС (по 
приложен списък), което включва: 

Брой 60 10,00 

1.1.Вътрешно почистване (измиване) на МПС 
(по приложен списък) 

Брой 60 5,00 

1.2.Външно почистване (измиване)  на МПС 
(по приложен списък) 

Брой 60 5,00 

 1.3. Други допълнителни  услуги извън тези по 
т.1.1.и 1.2 и включени в цената по т.1. 

Х Х Х 

1.3.1.……………………………………… Брой Х Х 

1.3.1………………………………………… Брой Х Х 



Предлагананата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение (общата стойност за 60 броя 
„Комплексно почистване на МПС” по предложената единична цена) е в размер 
на:600,00лева /словом:шестстотин лева./ без вкл. ДДС; 

При декларирано условие, че посочените единични цени /без вкл. ДДС/ не следва да 
бъдат променяни до края на действието на договора. 

При декларирано условие, че посочените услуги по вид и брой са прогнозни, както и че 
Възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото 
прогнозно количество по вид  и обем. 
 При декларирано условие, че Възложителя запазва правото си на частично усвояване на 
услугата: „Комплексно почистване” – само ВЪТРЕШНО или ВЪНШНО почистване на МПС  
и/или други допълнително представени услуги по предложените единични цени. 

При декларирано условие, че всички допълнителни разходи по услугите, са за сметка на 
Изпълнителя.  

При декларирано условие с начина на плащане – по банков път в 10 /десет/ дневен срок 
от получаване на фактура. 

При декларирано условие до подготвяне на официалният договор, ценовото 
предложение заедно с писмено потвърждение за известие за възлагане на поръчката ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни. 

При срок на изпълнене на услугата – 12месеца от датата на сключване на договора 
 
Определения за изпълнител участник следва да се счита за поканен за сключване на 

договор  с ТП „ДГС Смядово” в рамките на пет работни дни, считано от датата на уведомяването 
му за издаване на настоящото решение. 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ТП ДГС 
Смядово за сведение и изпълнение .  

Копие от същото да се изпрати в  „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за 
сведение . 

Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил Въ чл.2 от ЗЗЛД – зам. 
директор  при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Евгениев чл.2 от ЗЗЛД –ръководител счетоводен 
отдел  при  ТП „ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :……/П/…………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


