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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-10-298 

гр. Котел, 28.07.2020 г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 108, т. 1, в срока определен по чл. 106, ал. 6 от Закона 

за обществени поръчки, във връзка с проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника на ТП „ДГС Котел” 

/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 техниката за срок от 24 месеца”, открита с решение № РД-10-243/ 

11.06.2020 г. на Директора на ТП "ДГС Котел", публикувано под ID № на портала за обществени 

поръчки на АОП, въз основа на утвърден от мен Доклад с входящ номер № ПО-09-106 от 28.07.2020 г. 

на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-290 от 21.07.2020 г.,  

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на допуснатите участници,  въз основа на икономически най – изгодната 

оферта, чрез прилагане на критерия „Oптимално съотношение качество/цена”, в съответствие с чл.70, 

ал.1 и  ал.2, т.3 във връзка с ал. 4, т. 1 от ЗОП, както следва: 

На първо място се класира „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Твърдица, вписано в Агенция по 

вписванията с ЕИК: 119622241, със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. 

Твърдица, 8890, ул. ”Цар Калоян“ № 25, представлявано от Ралица Михайлова- Управител, с 

комплексна оценка КО = 60 + 40 = 100 /сто/ точки и предложени цени: 

Срок на договора - 24 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния 

финансов ресурс на поръчката и се прекратява с настъпването на всяко едно от посочените две 

основания. 

Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки или дефектирала стока - 2 (два) 

календарни дни, считано от датата на всяка доставка. 

Срок за подмяна на рекламирана стока - до 2 (два) календарни дни, считано от датата на депозиране 

на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона 

за електронния документ и електронния подпис. 

Място за извършване на услугата - Абонаментното обслужване, профилактика, диагностиката на 

проблема и отстраняването се извършва в сервизната база или франко административните сгради на 

ТП „ДГС Котел“. Офис техниката и резервните части, материали, консумативи за офис техника ще се 

доставят и разтоварват на Възложителя или на упълномощени от двете страни лица на адреса на 

горепосочените административни сгради. 

 

 

II. На основание чл. 109 от ЗОП, ОПРЕДЕЛЯМ: за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

"„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника на ТП „ДГС Котел” /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 техниката 

за срок от 24 месеца”, 

„ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Твърдица, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 119622241, 

със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, 8890, ул. ”Цар 

Калоян“ № 25, представлявано от Ралица Михайлова- Управител при основни параметри, съгласно 

техническото предложение и предложените ценови параметри от офертата на участника, със следните 
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МОТИВИ: Предвид критерият за възлагане, икономически най-изгодна оферта, определена по 

критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 2 т. 3 от ЗОП, 

съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, резултатите от работата на комисията, относно 

установените и удостоверени факти и обстоятелства, извършените законово допустимите и оптимални 

в сроковете си действия на комисията, както и всички предложения на единствения кандидат са 

публично достъпни и прозрачността им е осигурена. Предложенията на участника са формални 

изявления, относно техническото и ценовото предложения, обективирани на материален носител и 

представляват удостоверителните изявления на своя издател материализирани в графично изписване 

на предлаганите параметри в числово и/или цифрово изражение. 

Неразделна част от договора за изпълнение е Техническата спецификация, Техническо предложение за 

изпълнение и Ценовото предложение за изпълнение на участника. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, се включват всички 

предложения, условия и параметри на поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и 

въз основа на които е допуснат до участие и е определен за изпълнител. 

 

ІІІ. Отстранени участници няма. 

 

ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ. 

Гаранцията за изпълнение е 5 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 1579,40 лева. 

Гаранцията да се внесе по начин и ред и в срок, съгласно условията на поръчката и ЗОП. 

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на участниците. 

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица за сведение, 

както и до съответните длъжностни лица от ЦУ на ЮИДП ДП за сведение и изпълнение. 

Препис от настоящото решение да се публикува в профила на купувача на стопанството към 

електронната преписка на поръчката при спазване на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, на 

адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4431. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а” от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 – 

дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.  

На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до Комисия за защита на конкуренцията се подава с копие 

до Възложителя – директора на ТП „ДГС Котел“. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, гр. София 

1000, бул. „Витоша” № 18, Република България. 

 

 

 

 

 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/,/п/* 

*заличена информация, 

 съгласно Регламент (ЕС)  

2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП "ДГС КОТЕЛ " 
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