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Р Е Ш Е Н И Е  

№  

РД-10-145 

гр.Гурково, 12.05.2021 г. 

 
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

  

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, във връзка с чл.108, т.1, във връзка с чл.109 от ЗОП и отразени 

резултати в протоколи  от 21.04.2021г., 27.04.2021г. и  11.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 

РД-10-12 от 21.04.2021г със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените в Централизираната 

автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) оферти 

подадени по обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с идентификатор 02716-2021-

0076 от 09.04.2021 г. за откриване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на 

глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на бланки и  формуляри по Закона 

за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на 

ТП ДГС Гурково” 

                                                   

О Б Я В Я В А М: 

 

 І. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявения критерий за възлагане в 

процедурата - по критерий „Най-ниска цена” :  

       

1-во място- Оферта с вх. № OF403642 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ  ЕООД, гр.София, 

ЕИК 201557588, гр.София, п.к 1360, ул.Маслиново клонче №2 - с предложена цена за 

извършване на услугата за целия срок на договора – 1/една/ година -  39,00 (тридесет и девет) 

лева без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове артикули.  

2-ро място - Оферта с вх. № OF401920 от ИНФОВИЗИОН ЕООД, гр.Ловеч, ЕИК 

200192727, 5500, ул.Неофит Рилски №17, с предложена цена за извършване на услугата за целия срок на 

договора – 1/една/ година – 64,40 (шестдесет и четири лв. и 40 ст.) лева без ДДС, представляваща 

сбора от единичните стойности на всички видове артикули.   
 
 

 ІІ. Определям за изпълнител:  

 

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ  ЕООД, гр.София, ЕИК 201557588, с предложена цена за 

извършване на услугата за целия срок на договора – 1/една/ година -  39,00 (тридесет и девет) 

лева без ДДС, представляваща сбора от единичните стойности на всички видове артикули.   
 

 

  
   ІІІ. Отстранени участници  

 

 Отстранявам участника  „ЕЛТЕХ” ООД, ЕИК 040470310, гр.София, бул.Цариградско шосе 72, 

с подадена оферта с вх. № OF404100. 
Мотиви : представената обосновка не съответства по своя  характер на нито една от 

възможностите изброени в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, а именно : участникът не аргументира предложените от 

него единични цени със специфични икономически особености на производствения процес, не 
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аргументира офертата си с някакви иновативни технически решения или изключително благоприятни 

условия за него, не сочи каквато и да била оригиналност на предложението си основано на някакви 

обосновани предположение за количествата формуляри, които очаква да му бъдат възложени, не се 

позовава на възможност да получи държавна помощ.  

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията-

гр.София, п.к 1000, бул.Витоша №18, на основание чл.196, във връзка с чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП в 

10/десет/ дневен срок от получаването му. 

           На основание чл.112, ал.6 от ЗОП да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с 

участника, определен за Изпълнител на поръчката в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител, но не по-рано от изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 

участника за решението за определяне на Изпълнител.  

 

 

 

 

                                                                                                      Възложител: …………/п/*…………….. 

                                                                                                      / инж. И. Дончев /  

           Директор ТП ДГС Гурково   

 

 
*     -   Регламент /ЕС/ 2016/679/                                            

 

 


