
                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 

 
РЕШЕНИЕ 

 № РД-10-11 
гр. Хасково, 23.01.2018 год. 

 
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, 
скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, 

рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ на ТП „ДГС Хасково” 
  На основание чл.106, ал.6 и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с процедура открита с Решение 
№РД-10-232/29.11.2017г. имп.№817852, и Доклад от дейността на комисията с вх.№ПО-05-
10/22.01.2018г., представен от комисията, назначена със Заповед №РД-10-3/11.01.2018г. за 
провеждане на публично състезание, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, 
  

О Б Я В Я В А М : 

1. Класирането на участниците в процедурата, съгласно критерия "икономически най-
изгодна оферта", както следва: 
 - Първо място - "Айфест" ЕООД ЕИК121115341 , адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 
"Акад.Иван Евсатиев Гешов" 26, вх.1, ап.3, представлявано от Бойко Димитров - управител, с 
предложена обща двегодишна цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис техника: 1656,00 лв./ хиляда 
шестотин петдесет и шест лева/без ДДС и % на отстъпка 10/десет/ с комплексна оценка   100 точки.   

 - Второ място -„Копилик" ЕООД ЕИК 126181587 адрес за кореспонденция: гр.Хасково 6300, 
ж.к. Република,  ул."Картечар" №1, представлявано от Стоян Педев-управител, с предложена обща 
двегодишна цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис техника: 2040.00лв. /две хиляди и четирдесет 
лева/без ДДС и % на отстъпка 10/десет/  с комплексна оценка   83.06 точки.   
     - Трето място -„Еском" ООД ЕИК 040433493 адрес за кореспонденция: гр.Хасково 6300, 
ул."Еп.Софроний" №12, представлявано от Шени Делчева-управител, с предложена обща двегодишна 
цена /за 24 месеца/ за поддръжка на офис техника: 2490.00лв. / две хиляди четиристотин и деветдесет 
лева/без ДДС и % на отстъпка 10/десет/ с комплексна оценка   69.86 точки.   
  
  

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 На основание чл.109 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка, участника 
класиран на първо място: 
 1. „Айфест ” ЕООД  ЕИК 121115341, с предложена обща цена за поддръжка на офис 
техниката за 24 месеца: 1656,00 лв./ хиляда шестотин петдесет и шест лева/без ДДС и % на 
отстъпка 10/десет процента/ от актуалната цена на всички резервни части. 
 Настоящото Решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува в Профила на 
купувача.  
 Решението подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените 
поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 
 

                                            Директор на ТП ДГС Хасково: ………/П/.................. 
                                          /инж. Любомир Илиев/ 


