
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ПО-05-121/18.10.2019 год. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 

Инж. Димо Димов - в качеството си на Директор на ТП ДГС Сливен като приемам констатациите и 
изводите на комисията назначена с моя Заповед ПО-05-113/11.09.2019 г.  отразени в протокол № 1, с вх. № ПО-05-

114/13.09.2019 г., Протокол № 2, вх. № ПО-05-118/25.09.2019 г., Протокол № 3, вх. № ПО-05-119/11.10.2019 г. и 

Доклад ПО-05-120/17.10.2019 г. , като правилни и законосъобразни и на основание чл. 106, ал.6 във връзка с чл. 
108, т.1 от Закона за обществени поръчки за провеждане на процедура за обществена поръчка, с предмет: 

„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и 

софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS 

устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС 

Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за 

срок от 24 месеца” открита с Решение № ПО-05-105 от 06.08.2019 г. на директора на ТП ДГС 

Сливен 
 

ОБЯВЯВАМ: 

1.  КЛАСИРАНЕТО на участниците въз основа на икономически най – изгодната оферта, чрез 

прилагане на критерия „Oптимално съотношение качество/цена”, в съответствие с чл.70, ал.1 и  ал.2, т.3 

във връзка с ал. 4, т. 1 от ЗОП,  както следва:   

 

НА ПЪРВО МЯСТО: „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД, ЕИК 119622241, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица 

8890, ул. „Цар Калоян” № 25, представлявано от Р. Н. Б. - управител, с получена комплексна оценка от 
100 точки и предложена обща цена в размер на 27 621 (двадесет и седем хиляди шестотин двадесет и 

един лева) без вкл. ДДС. 

 НА ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

2. Въз основа на горното класиране, определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и 

софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS 

устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС 

Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за 

срок от 24 месеца”, открита с мое решение № ПО-05-105 от 06.08.2019 г.: „ИНФО КОМПЮТЪРС” 

ООД, ЕИК 119622241, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 

седалище и адрес на управление: гр. Твърдица 8890, ул. „Цар Калоян” № 25, представлявано от Р. Н. 

Б. - управител, с получена комплексна оценка от 100 точки, и предложена обща цена в размер на 27 

621 (двадесет и седем хиляди шестотин двадесет и един лева) без вкл. ДДС. 

3. Отстранените участници: няма. 

 
 4.  Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.3 и следващи от Закона за 

обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от получаването на 

решението на основание чл.197 от ЗОП. 

  Официално наименование: 

  Комисия за защита на конкуренцията 

  Адрес: п.к. 1000, гр. София, бул. „Витоша” №18:  



електронна поща cpcadmin@cpc.bg;  

интернет адрес: http://www.cpc.bg  

 

  5. В три дневен срок от издаване на настоящото решение и не по-късно от деня на неговото 

публикуване в профила на купувача /връзка: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338/ да изпрати по 

куриер с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път на посочената от участника в 

процедурата електронна поща, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис или връчил лично срещу подпис, настоящето решение до всички заинтересовани лица в откритата 

процедура за сведение. 

 

 

 

Директор ТП „ДГС Сливен”: …../п/…… 

                                                                                                                                          /инж. Д. Димов/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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