
                        “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-10-18 
гр. Хасково, 18.01.2019 год. 

 
На основание чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки и Протокол №1 от 

15.01.2019г. , Протокол №2 от 18.01.2019г., и Доклад от 18.01.2019г., с вх.№ПО-05-6, 
представен от комисията, назначена със РД-10-12 от 15.01.2019 год. за разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет "Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ 

принтери, скенери, копирни машини и др./, за нуждите на ТП ДГС Хасково"”  
 

О Б Я В Я В А М : 

1. Класирането на участниците в процедурата, съгласно критерия "най-ниска 
цена", както следва: 

I.Първо място:  „КОПИЛИНК” ЕООД, ЕИК 121766524, представлявано от Евгени 
Иванов -управител и с адрес за кореспонденция: гр.София, бул.”Черни връх” №71А, 
ет.2,    при предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
2750 ,00 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет  / лева без ДДС. 

            II.Второ място:„Специализирани бизнес системи” АД, ЕИК 121814067, 
представлявано от инж.Кирил Желязков –изп.директор и с адрес за 
кореспонденция: гр.София, ул.”Бесарабия” №24,  при предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 2799,00 лв/две хиляди седемстотин деветдесет и 
девет / лева без ДДС. 
           III.Трето място: „Вали Компютърс” ООД, ЕИК 104518906 представлявано от 
Снежана Хинова-управител и с адрес за кореспонденция: общ.Велико Търново, 
5034 с.Шереметя, местност Робова чешма  при предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 2995,00 лв. /две хиляди деветстотин деветдесет 
и пет лева без ДДС. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 1. За изпълнител на обществената поръчка, с предмет "Доставка чрез закупуване 
и монтаж на офис техника/ принтери, скенери, копирни машини и др./, за нуждите 
на ТП ДГС Хасково",  участника класиран на първо място: 
 - „КОПИЛИНК” ЕООД ЕИК 121766524 

 2. Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията  в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 3. Решението да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на 
купувача.  

                                            Директор на ТП ДГС Хасково:…п.../заличено-чл.2 ЗЗЛД/ 
                                          /инж. Любомир Илиев/ 


