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РЕШЕНИЕ 

№РД-10-38/24.01.2020г. 
на основание чл.108,т.1 от ЗОП,и чл.68,ал.2 от ППЗОП 

І.ОБЯВЯВАМ следното класиране на офертите в  открита процедура проведена по реда на 

Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки 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 Стара Загора", включително доставка на резервни части, материали и консумативи за 

офис техниката за срок от 12  месеца": 

І-ВО МЯСТО –участник „АЙФЕСТ“ ЕООД гр. София  с предложена обща цена в размер 

на 2016.00(две хиляди и шестнадесет) лева без ДДС. 

 

ІІ-РО МЯСТО –участник „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ” ООД гр. Русе с предложена обща цена 

в размер на 2112.00(две хиляди сто и дванадесет) лева без ДДС. 

 

ІІІ-ТО МЯСТО –участник „АКТИМ“ ООД гр. Стара Загора с предложена обща цена в 

размер на 2280.00(две хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС. 

 

ІV-ТО МЯСТО –участник „РЕЙБ“ ЕООД гр. Сливен с предложена обща цена в размер на 

2370.00(две хиляди триста и седемдесет) лева без ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.109 от ЗОП  ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ класирания на  първо 

място участник, а именно: „АЙФЕСТ“ ЕООД  гр. София,бул.“Акад.Иван Евст.Гешов“ 

№26,вх.1,ап.3;тел/факс:02/950 22 25; e-mail: office@aifest.net;  

 

 МОТИВИ: 

Участникът е представил всички изискуеми документи,които удостоверяват 

съответствието им с изискванията и критериите на възложителя за изпълнение на 

поръчката. 

ІІІ. На основание чл.112,ал.1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка с участника класиран на първо място и определен за 

изпълнител. 

1.Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок от влизането в сила на 

настоящото решение за определяне на изпълнител,но не преди изтичане на 14-

дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител. 
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2.Преди сключването на договора,участникът избран за изпълнител средва да 

представи изискуемите документи по чл.112 от ЗОП,а именно: 

•Документ,от който да е видно,че не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 

252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 

кодекс. Документа се представя в оригинал или заверено копие. 

•Документ,от който да е видно че не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

Документа се представя в оригинал или заверено копие. 

•Документ,от който да е видно,че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския 

закон, или  преустановил дейността си, а в случай че  кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице – да не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

Документа се представя в оригинал или заверено копие. 

• Документ,от който да е видно,че няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по 

седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила. Документа се представя в оригинал или заверено 

копие. 

• Удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда“ за липса на установено с 

влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на 

чл.118,чл.128,чл.245 и чл.301-305 от КТ при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. 

•Гаранция за изпълнение на договора в размер на 100.80 /сто лева и осемдесет 

стотинки/ лева,представляваща 5% от стойността на договора за целия му срок. 

Избраният за изпълнител участник сам избира формата на гаранцията.Гаранцията 

във форма на парична сума може да се внесе по банков път по сметка на “ЮИДП” 

ДП - ТП „ДГС Стара Загора” IBAN: BG49RZBB91551003844624 ; BIC : RZBBBGSF 

; БАНКА  Райфайзен банк ЕАД,а банковата гаранция оригинал,безусловна, 

неделима и неотменяема банкова гаранция,издадена от българска или 

чуждестранна банка следва да е със срок на валидност равен на срока на договора, 

удължен с един месец. 

 

3. Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.197,ал.1,т.7 от ЗОП 

пред КЗК в 10 дневен срок от съобщаването му. Жалбата се подава едновременно 

пред КЗК с адрес: гр.София, бул.Витоша № 18 и пред ТП ДГС Стара Загора. 
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4.На основание чл.43,ал.1 от ЗОП препис от настоящото решение да се изпрати на 

посочените по-горе участници в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува 

в Профила на купувача на основание чл.42,ал.2 от ЗОП. 

 

 

ДИРЕКТОР:………….п.............. 

/инж. Иван Чергеланов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


