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      „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

     4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

                                                           

                                                       РЕШЕНИЕ №341/17.08.2020 г. 

 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

 

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 

14.07.2020 г., Протокол №2 от 10.08.2020 г., Протокол №3 от 14.08.2020 г. и доклад на 

комисията назначена със Заповед № 296/14.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Акад. 

Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП 

ДГС „Акад. Николай Хайтов”, за участие в процедура чрез публично състезаниее за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на 

сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, 

използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““  за срок 

от 36 месеца. 

                                                                 О Б Я В Я В А М: 

I. Класиранието на участниците в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на 

сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, 

използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““  за срок 

от 36 месеца: 

На първо място единствения участник - „БАТ СОТ” ЕООД,  с ЕИК: 204049534 

със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, район Подуяне, ж.к. Сухата река, 

ул. „Витиня“, бл.89, вх.А, етаж-партер, представлявано от Лилия Каменова-Тошева – 

управител и представляващ дружеството с обща  цена за изпълнение на услугата в 

размер на 2 484, 00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет и четири лева и нула 

стотинки/ без включен ДДС за целият срок  на договора .  

На второ място участника –  няма класиран участник, поради факта, че в 

настоящата процедура е подадена само една оферта от допуснатия по-горе участник. 

 

 Мотиви за постановеното класиране: Участникът отговарят 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 № 221/08.06.2020 г. година на Директора на ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов”.  

 Офертата на участникът е разгледана и оценена съгласно предварително 

избрания критерий „най-ниска цена“ и постановеното класиране е съобразно 

направените от него предложения. 
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О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

II. За изпълнител на обществената поръчка цитирания по-долу участник, както 

следва: 

1.  Класираният на първо място участник - „БАТ СОТ” ЕООД,  с ЕИК: 

204049534 със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, район Подуяне, ж.к. 

Сухата река, ул. „Витиня“, бл.89, вх.А, етаж-партер, представлявано от Лилия 

Каменова-Тошева – управител и представляващ дружеството с обща  цена за 

изпълнение на услугата в размер на 2 484, 00 лв. /две хиляди четиристотин и 

осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС за целият срок  на 

договора .  

 

 Отстранени участници:  няма. 

  

III. На основание чл.36а, ал.1, т.2 и т.5 от ЗОП, настоящото решение и  
протоколите и окончателния доклад на комисията за провеждане на процедурата, да 

бъдат публикувани в електронната преписка на обществената поръчка в Профила на 

купувача  на интернет страницата на ЮЦДП-гр.Смолян, в срока по чл.24, ал.1, т.5 от 

ППЗОП. 

 

IV. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква “а“ от ЗОП жалба срещу решението на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок 

от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. 

София, бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя. 

 

       

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: */п/ 

Директор на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ 

/инж. Борис Къдрински/                       

 

*Забележка: Подписът е заличен на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 

 


