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РЕШЕНИЕ № РД-10-131/23.06.2020 година 

по  
За определяне на изпълнител в процедурата 

чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП 
 

      На основание с чл.106, ал.6, чл.108, т.1 и чл.109 от Закона за обществените 
поръчки и отразени резултати в протоколи №1 и 2, какато и доклад, предадени ми с цялата 
документация от Комисията, назначена с моя заповед № РД-10-127/17.06.2020 г., определена 
да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, 
хардуер и софтуер, принтери,  скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, 
модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис 
техника за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца, открита с Решение № РД-10-
105/11.05.2020 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, изх.№ ПО-05-29/11.05.2020 г., 
номер на преписка  02716-2020-0071 АОП, номер на обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 094-
224840 

 
          I. Обявявам класирането на кандидатите за изпълнители на обществената 

поръчка, както следва: 
 

На първо място е класиран „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 147009014, със 
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.117, вх.3, ет.3, ап.9, 
представлявано от Петьо Петков Николов – управител,  при предложена от него цена за 
изпълнение на услугата абонаментно и сервизно обслужване на офис техника общо за 12 
месеца – 4800,00 ( четири хиляди и осемстотин) лева без включено ДДС /съобразно 
написаната словом от участника цена/; при обща стойност /цена/ за доставка на изрично 
иззброените резервни части, материали и консумативи в размер на 4828, 40 /четири 
хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 40 ст./ и при посочените от участника в 
ценовото предложение единични цени; срок за отстраняване на възникнал проблем 24 
часа, предложен процент отстъпка от предлагани цени на дребно в сервиза на 
изпълнителя 10 %.  

 
Класиран на второ място няма поради липса на други участници в процедурата. 
 
В тази връзка, 

 
                                                           II.   ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
За изпълнител на обществената поръчка с предмет: Поддръжка на офис техника 

(компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, 
монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери, касови апарати и др., 
вкл. и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП „ДГС Карнобат“ за срок от 12 



месеца „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 147009014, със седалище и адрес на 
управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.117, вх.3, ет.3, ап.9, представлявано от 
Петьо Петков Николов – управител,  при предложена от него цена за изпълнение на услугата 
абонаментно и сервизно обслужване на офис техника общо за 12 месеца – 4800,00 ( четири 
хиляди и осемстотин) лева без включено ДДС /съобразно написаната словом от 
участника цена/; при обща стойност /цена/ за доставка на изрично иззброените резервни 
части, материали и консумативи в размер на 4828, 40 /четири хиляди осемстотин двадесет 
и осем лева и 40 ст./ и при посочените от участника в ценовото предложение единични 
цени; срок за отстраняване на възникнал проблем 24 часа, предложен процент отстъпка 
от предлагани цени на дребно в сервиза на изпълнителя 10 %.  
          III. На основание чл. 112, ал.7, т.2 от ЗОП допускам сключването на договора за 
изпълнение предмета на поръчката да се извърши преди влизането в сила на настоящото 
решение и изтичане на 14 дневен срок от уведомяване на участника за настоящия акт. 

IV. Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК /Официално наименование: 
Комисия за защита на конкуренцията/, Адрес: гр. София 1000, бул.”Витоша” №18, Електронна 
поща: cpcadmin@cpc.bg, Интернет адрес: www.cpc.bg, срок за подаване на жалби, съгласно 
чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП – десетдневен от  уведомяването за решението. 
           V. На основание чл.24, ал.1 т.2 от ЗОП настоящото Решение да се публикува в профила 
на купувача http://www.uidp-sliven.com/procedures/4293 и приложи към досието на 
обществената поръчка, ведно с всички протоколи и доклад от работата на комисията, както и да 
се изпрати на участниците в процедурата. 
 
     ДИРЕКТОР ТП „ДГС КАРНОБАТ”:.......... *П.................. 
                       /инж. Светлин Водев/ 
 
           * Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета 

 


