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            „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 
4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347 
тел. 03026/2441, факс 03026/2235, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

       РЕШЕНИЕ №46/18.04.2017 г. 
 за определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108, т.1, и чл.112, ал.3 от ЗОП и във 

връзка с мое Решение за откриване на процедура №7 от 25.01.2017 г. и  мое 

Решение за определяне на изпълнител №28 от 02.03.2017 г. в обществена 

поръчка  чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и 

охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща 

проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на 

ЮЦДП- Смолян ТП „ДГС Смилян“ за срок от 36 месеца, взех следното 

                                                      

Р Е Ш Е Н И Е: 

1.  Изменям т.2 от мое Решение за определяне на изпълнител 

№28/02.03.2017 г. в частта за определяне на изпълнител. На основание чл.112, 

ал.3 от ЗОП, определям втория класиран участник за изпълнител по договор за 

обществена поръчка, както следва: 
 
„БАТ СЕКЮРИТИ”  ЕООД с ЕИК: 130548570 със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1000, обл.София, община „Столична”, р-н „Триадица”, 

пл.”България” №1, НДК Административна сграда – партер, представлявано от 

Димитър Александров Климентинов – управител и представляващ дружеството 
с обща  цена за изпълнение на услугата в размер на 2 736, 00 лв. /две хиляди 

седемстотин тридесет и шест лева/ без включен ДДС за целият срок  на 

договора .  
 
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който ще изпълняват: 
няма. 

Мотиви: 

Дружеството класирано на първо място в горецитирата обществена поръчка 

и определено за изпълнител с мое Решение за определяне на изпълнител 
№28/02.03.2017 г. надлежно уведомено с получено писмо на 07.03.2017 г. и 
влязло в сила на 17.03.2017 г.. Същото към 18.04.2017 г. не е представило пълен 

набор с актуални документи изискуемите, съгласно от Раздел 6 – „Сключване 

на договор за възлагане на ОП. Необходими документи за сключване на 

договора” от документацията за участие в срока по чл.112, ал.6 от ЗОП. На 
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основание чл.112, ал.2, т.2 и ал.3 от ЗОП, не е изпълнило и удостоверило в срок 

задълженията си по чл.67, ал.6 от ЗОП.  
 

2. На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП и чл.43, ал.2, т.1, 

буква „а” от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в три 
дневен срок от издаването му. 

3.  На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, същото да се публикува в профила на купувача. 

4. На Основание чл.43, ал.1 изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към 

електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача, където 

са публикувани протоколите  и окончателния доклад на комисията: 

http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_i
d=18. 

 
5. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на 

конкуренцията в сроковете по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 
   

 

 

            ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ Заличен на основание чл.2 от ЗЗЛД 
                                  /Директор на ТП ДГС Смилян - инж. Звездалин Бекяров/                        
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