МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
”ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ ”

Р Е Ш Е Н И Е № РД- 10-129
гр. Карнобат, 17.06.2020 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл.108 т.1 и чл.109 от ЗОП и
съобразно на ₰ 131, ал.3 от ПЗР на ЗОП, обн. ДВ, бр.102 от 31.12.2019 г. от ЗОП, както и
Протоколи, предадени ми ведно с цялата документация от комисията назначена с моя Заповед
№ РД- 10-125/11.06.2020 г. за разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в
обществена поръчка, обявена чрез публична покана по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:
Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца
за нуждите на ТП ДГС Карнобат, публикувана в АОП – „Информация за обяви” на
28.05.2020 г., импортен номер № 9099033, изх.№ ПО-05-32 от 28.05.2020 г., както и
информация за удължаване на срока за подаване на оферти УИН 9099573, публикувана на
12.06.2020 г., изх. № ПО-05-39,
РЕШИХ:
1.Обявявам класирането на участниците в описаната по-горе процедура, както следва:
На първо място класирам „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ЕИК 131298528 седалище и адрес на
управление:гр.София, ж.к. „Банишора”, Враня, №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап. 1 при предложена
от него цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 1514, 15 лв. /хиляда
петстотин и четиринадесет лева и петнадесет ст./ без ДДС за доставка на всички
артикули, изрично изброени в техническа спецификация при посочени в ценовото
предложение единичини цени.
Класиран на второ място няма поради липса на други участници в процедурата.
2.ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на обществена поръчка „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ЕИК 131298528
седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Банишора”, Враня, №57-59, бл.1, вх.1, ет.1,
ап. 1, представлявано от Марио Димитров при предложена от него цена за изпълнение на
обществената поръчка в размер на 1514, 15 лв. /хиляда петстотин и четиринадесет лева и
петнадесет ст./ без ДДС при предложена цена за изпълнение на общестевната поръчка
посочена по-горе.
3. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на това решение, поради липса на други
участници в процедурата, освен класирания на първо място.
4. На основание чл.112, ал.6, предложение второ от ЗОП да се сключи договор за
възлагане на обществена поръчка с участника класиран на първо място и определен за
изпълнител. Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила
определението за допускане на предварително изпълнение, но не преди изтичане на 14дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за настоящото решение.
5. Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП – десетдневен от
получаването на решението, пред комисията за защита на конкуренцията с копие до
Възложителя. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията.
Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет сайт:www.cpc.bg
Настоящото Решение да се публикува в профила на купувача и да се изпрати до всички
участници в процедурата.
............ * П................................
Инж. Светлин Водев - Директор ТП „ДГС – Карнобат“
* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

