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Р Е Ш Е Н И Е
№.А-5../(/£...Д.'....2016 г .

на основание чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки и Протоколи от проведени 
заседания на 15.11.2016 г. и 18.11.2016 г. на Комисия, назначена със Заповед №693 от 
08.11.2016 г. на и.д. Директор на ТП „ДЛС-Тракия” за разглеждане, оценяване и 
класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Следгаранционно 
сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт, включително 
доставка на резервни части и извършване на годишен технически преглед на превозните 
средства, собственост на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, стопанисвани 
от ТП „ДЛС-Тракия” по обособени позиции за срок от 24 месеца”

РЕШИХ:
I. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка в частта й за обособена 

позиция №4 с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за руски МПС, 
стопанисвани от ТП «ДЛС-Тракия» класирания на първо място участник «Мобилис» ЕООД.

Мотиви: Изпълнителят е избран въз основа на обявения от Възложителя критерий за 
оценка на офертите «най-ниска цена». Предложението на класирания участник е пълно по 
смисъла на чл.39 от ППЗОП -  съдържа всички изискуеми документи от Възложителя, в това 
число изискуеми докуемнти съгалсно оябвлението на поръчката и документацията за участие и 
същите са редовни.

II. РАЗПОРЕЖДАМ настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача на>*- 
следния адрес http://ucdp-smollan.com/viewartnew.php?id=108 и връчено на съответните 
участници в три дневен срок от издаването му, лично срещу подпис или изпратено по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка, или по електронната поща, или факс. /

III. На основание чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП 
10 -  дневен срок от получаването му.
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