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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СMОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

п.к. 4000 гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 93, ЕИК 2016195800103  

          e-mail: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com,  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ I - 196/09.06.2020 г. 

гр. Пловдив 

 

 

След като се запознах с цялата документация (документация за участие, обявление, 

оферт, протоколи, приложения) по провеждане на процедура публично състезание 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 – Пловдив“ за срок от 36 месеца“, 

открита с Решение № I - 162/14.05.2020 г., Уникален номер на поръчката в АОП № 02718-

2020-0090, включително и с работата на Комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, назначена със 

Заповед № I - 190/04.06.2020 г., въз основа на представените ми Протокол № 1/04.06.2020 

г., Протокол № 2/09.06.2020 г., и като установих, че е спазен реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), подкрепям взетите решения на Комисията, с оглед спазване 

императивните норми на ЗОП, като на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с 

чл. 106, ал. 6 от ЗОП,  

 

РЕШИХ: 

 

І. ОБЯВЯВАМ класирането по критерий за възлагане „най-ниска цена” на 

участниците в проведената процедура 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 – 

Пловдив“ за срок от 36 месеца“, проведена чрез публично състезание, както следва: 

ПЪРВО МЯСТО: „БАТ СОТ“ ЕООД, с предожена цена за извършване на услугата 

за целият период на договора (36 месеца от сключването му), в размер на 1080,00 лв. ( 

хиляда и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, при цена за извършване на услугата за 

един календарен месец, в размер на 30,00 лв. (тридесет лева и нула стотинки) без ДДС,  

ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник. 

 

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител 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 – Пловдив“ за 

срок от 36 месеца“, 

  „БАТ СОТ“ ЕООД, ЕИК:204049534. 

 

 III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ 

Няма отстранени участници от процедурата.  

 

 IV. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО: 
Официалните протоколи от работата на назначената за провеждане на 

процедурата Комисия, както и цялостната документация, включително постъпилаита 

оферта на участника ми бяха предоставени за запознаване. 

При провеждане на процедурата, действията на Комисията са обстоятелствено 

отразени в писмен вид, като форма за валидност, не са вземани решения в нарушение на 

ЗОП, ППЗОП или на интересите на Възложителя. Класираният на първо място участник, 
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съответно определеният за изпълнител на обществената поръчка отговаря на обявените 

изисквания, както и са спазени критериите за оценка на офертите на кандидата.  

Класираният на първо място участник в процедурата следва да се кредитира с 

доверие и с него да се сключи договор за изпълнение по реда на чл.  112-116 от ЗОП. 

Ето защо не съществува основание за прекратяване на процедурата, а обратно – 

за определяне на изпълнител на същата с оглед и на императивните норми на чл. 108 и 

чл. 109 от ЗОП. 

Протоколите и доклада на комисията, назначена да разгледа и оцени офертите са 

достъпни на следния адрес:  

http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=

4556 
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 5, т. 4 от ЗОП се посочва, че прогнозната стойност на 

поръчката е съгласно посочената в обявлението ѝ, както следва: 

- 1080,00 лв. без ДДС. 
 

 V. ОРГАН КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ 

 Комисията за защита на конкуренцията 

 Адрес: гр. София, бул. „Витоша” 18 

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

 Интернет адрес: www. cpc.bg 

 

 VI. Възлагам на служителя инж. Рая Симеонова на длъжност лесничей при ТП 

„ДГС – Пловдив“ да изпрати настоящото решение до участника в процедурата в 

тридневен срок от издаването му и до профила на купувача в същия ден за публикуване. 

 

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ 

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, настоящото решение 

може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) с едновременно 

изпращане на копие от жалбата до Възложителя в срок от 10 дни, считано от получаване 

на решението. 

 

 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ..................п*......................... 

Директор на ТП „ДГС – Пловдив” 

 

                                                                                         *Налице  е положен  подпис, 

като  същият  е  заличен  съгласно  Общият  регламент  за  защита  на  личните  

данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

ЯД 
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