ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП-СМОЛЯН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДГС СЛАВЕЙНО”
с. Славейно, обл. Смолян, тел. 0886 438076; е-mail: dgsslaveino@ucdp-smolian.com
БУЛСТАТ: 201619580 ИНД. № 2016195800351

РЕШЕНИЕ
№1
с. Славейно, 16.02.2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 13.07.2020 г.,
Протокол № 2 от 30.10.2020 г., протокол № 3 от 12.11.2020 г. и доклад на комисията
назначена със Заповед № 408/13.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Славейно”, със задача
да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС Славейно”, за участие в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез
закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите
по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Славейно” за срок от 24
месеца.
Р Е Ш И Х:
I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАСТОЯЩАТА
ПРОЦЕДУРА:
1. На първо място: „Спектър 2002” ЕООД ЕИК 120544804, гр. Смолян, п.к. 4700,
бул./ул. България № 28, вх. Б, ет. 2, ап. 2, представлявано от Славчо Радославов Каракашев –
управител с предлагана стойност за изпълнение на поръчката в общ размер на 183,20 лева
(сто осемдесет и три лева и двадесет стотинки), без ДДС, образувана при единични цени на
артикули описани в таблицата част от Приложение №5.
2. На второ място: „Панда Експерт” ООД, ЕИК 131298528, седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1233, р-н Сердика, ж.к. Банишора, бул./ул. Враня № 57-59, бл. 1,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от Марио Чавдаров Димитров – управител с предлагана
стойност за изпълнение на поръчката в общ размер на 186,90 лева (сто осемдесет и шест лева
и деветдесет стотинки), без ДДС, образувана при единични цени на артикули описани в
таблицата част от Приложение №5.
Мотиви за постановеното класиране: Участникът отговаря на всички изисквания на
Закона за обществените поръчки, както и на предварително обявените от Възложителя
условия, посочени в документацията за участие в настоящата обществена поръчка, открита с
Решение № 07/12.06.2020г. година на Директора на ТП ДГС „Славейно”.
Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно предварително избрания
критерий „най-ниска цена“ и постановеното класиране е съобразно направеното от него
предложение.
II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
Класираният на първо място участник „Спектър 2002” ЕООД, ЕИК 200454179,
седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. България № 28, вх. Б, ет. 2, ап. 2,
представлявано от Славчо Каракашев в качеството си на управител с предлагана стойност за
изпълнение на поръчката в общ размер на 183,20 лева (сто осемдесет и три лева и двадесет
стотинки), без ДДС, образувана при единични цени на артикули описани в таблицата част
от Приложение №5.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита от
конкуренцията по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участника и да се публикува в профила на купувача - http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4701, ведно с
протоколите и доклада на комисията.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………..(п)….……
инж. Кръстю Узунов:
Директор на ТП „ДГС Славейно”
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

