
 
 

          „ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

                  гр.Маджарово ,ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  № РД 10-89  /  25.09.2019г. 
гр. Маджарово 

 
 
 

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП и във връзка с утвърден 
Протокол на комисията назначена със Заповед № РД-10-88/25.09.2019г. на Директора 
на ТП ДГС Маджарово, за да проведе процедурата открита с Обява за обществена 
поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на 
задължителни медицински прегледи и изследвания на работещите в ТП ДГС 
Маджарово предвидени в Наредба № 3 от 1987г. за задължителните, предварителни и 
периодични медицински прегледи„, с изх. № ПО-05-22/04.09.2019г., регистрирана в АОП  
под № 9092158, 
 
 

ОБЯВАВАМ: 
 

      Класиране на кандидатите за изпълнители на обществената поръчка с 
предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на 
работещите в ТП ДГС Маджарово предвидени в Наредба № 3 от 1987г. за 
задължителните, предварителни и периодични медицински прегледи„: 
 

1. На ПЪРВО МЯСТО участникът: МЦ „Сима Мед“ ООД,  гр. София, ЕИК 200159008 
с предложена „най-ниска цена“ в размер на  1080,00 лева, без ДДС. 
 

2. Класиран на второ място участник – няма. 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

Да бъде сключен на основание чл.112, ал.1 от ЗОП, договор за възлагане на 
обществена поръчка с участника класиран на първо място и обявен за изпълнител. 
 

Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок от влизането в сила на 
настоящото решение, но не по-рано от изтичането на десет дни от уведомяването на 
заинтересованите участници за настоящото решение. 
 

Настоящето Решение  подлежи на обжалване  по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП 
пред КЗК в десетдневен срок от получаването му, чрез Директора на ТП ДГС 
Маджарово. 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, препис от настоящото Решение да се изпрати 
на участника и да се публикува в Профил на купувача в тридневен срок от издаването 
му. 
 
 
      ДИРЕКТОР:                      ----------П----------- 
               ТП ДГС МАДЖАРОВО  
                                                                                                        /инж. А. ТОДОРОВ/ 

 


