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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 223 
гр.Девин, 29.06.2020г. 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.109 от ЗОП и утвърден 
Доклад от 26.06.2020г., отразяващ резултатите от работата на комисия, назначена с моя Заповед 
№212/23.06.2020г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на нови 
резервни части и консумативи за моторни превозни средства(в т.ч. автомобили и 
самосвал), за срок от 24 месеца за нуждите на ТП“ДЛС-Извора““, открита с мое Решение №79 
от 21.05.2020г.  

Р Е Ш И Х: 

1. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците в проведената открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на нови резервни 
части и консумативи за моторни превозни средства(в т.ч. автомобили и самосвал), за 
срок от 24 месеца за нуждите на ТП“ДЛС-Извора““, както следва: 

 НА ПЪРВО МЯСТО: Участникът „МАРКОМ“ ЕООД с предложена търговска отстъпка в 

размер на 55% (петдесет и пет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

 НА ВТОРО МЯСТО: Участникът „НИК СТИЛ“ ООД с предложена търговска отстъпка в 

размер на 40% (четиридесет процента) на всички резервни части от текущата цена. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на проведената открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на нови резервни части и 
консумативи за моторни превозни средства(в т.ч. автомобили и самосвал), за срок от 24 
месеца за нуждите на ТП“ДЛС-Извора““, класирания на първо място участник: „МАРКОМ“ 
ЕООД, ЕИК 115871103, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Младежка“ №31, 
бл.31, вход Б, етаж 2. 

3. Разпореждам, настоящото решение да се публикува в профила на купувача на адрес: 
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4597, ведно с 
протоколите и доклада на комисията за провеждане на процедурата. 

4. Препис от настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до 
всички участници в процедурата за сведение.  

5. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.1 и следващите от 
ЗОП, в 10/десет/ дневен срок от получаването на решението, пред Комисията за защита на 
конкуренцията с адрес: п.к. 1000 гр.София, бул.“Витоша” №18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg с копие до директора на ТП“ДЛС-Извора“. 
 

 

  

     В.и.д.Директор на  
  ТП“ДЛС-Извора”:   /*П/ 

      инж.Здравко КАРАДЖОВ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
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