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РЕШЕНИЕ 
 №8 

с. Широка лъка,  10.07.2020 год.. 
 

  
 На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.109 от ЗОП и резултатите 
отразени в Протокол №1 от 07.07.2020 год. и Протокол №2 от 10.07.2020 год. и 
окончателен Доклад от дейността на комисията, утвърден на 10.07.2020 год. на 
комисията назначена със Заповед №74/ 06.07.2020 год. на Директора на ТП ДГС 
„Широка лъка“ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от 
кандидатите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни 
материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали  за срок от 
24 месеца за нуждите на ТП ДГС „Широка лъка”, открита с мое Решение №6/ 
04.06.2020 г.  

 
 

РЕШИХ: 
 

1. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците, съгласно обявения критерии 
„най-ниска цена“ , в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: “Доставка на строителни конструкции, железарски и 
строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни 
материали  за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС „Широка лъка” както 
следва: 

НА ПЪРВО МЯСТО: „Чечосан“ ЕООД с  предложена най-ниска обща единична 
цена за изпълнение на обществената поръчка в размер  на 295,60 лв. без ДДС (двеста 
деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки). 

 
НА ВТОРО МЯСТО: Класиран на второ място няма, тъй като в срока за 

подаване на оферти е постъпила една оферта за участие. 
 
2. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на проведената процедура „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 
строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях 
изделия, помощни строителни материали  за срок от 24 месеца за нуждите на ТП 
ДГС „Широка лъка”,  класираният на първо място участник: „Чечосан“ ЕООД с 

предложена обща единична цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 
295,60 лв. без ДДС (двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки). 
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3. Възлагам на длъжностното лице, заемащо длъжността „деловодител“ при ТП 
ДГС „Широка лъка“, в 3 – дневен срок от издаване на настоящото решение и не по-

късно от деня на неговото публикуване в профила на купувача да изпрати по куриер 
с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, на посочената 
от участника в процедурата електронна поща, при условията и реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис или връчи лично срещу подпис 
настоящето решение, до всички заинтересовани лица и участници в процедурата за 
сведение.  

4. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗОП, възлагам на 
Красимира Генкова, на длъжност „Юрисконсулт“ в ТП ДГС „Широка лъка“ в 3 –дневен 
срок от издаване на настоящето решение, да организира неговото публикуване в 
интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ в профила на купувача на адрес: 
http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4648 
ведно с протоколите и окончателния доклад на комисията. 
 

5. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.1 и 
следващите от ЗОП, в 10 (десет) дневен срок  от получаването на решението, пред 
Комисията за защита на конкуренцията с адрес: п.к. 41000, гр. София, бул. „Витоша“, 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; Интернет адрес: http://www.cpc.bg с копие до 
Директора на ТП ДГС „Широка лъка“. 

 
 

 

ДИРЕКТОР на 
              ТП ДГС „Широка лъка“: …………(п)……………. 
  (п) Заличено обстоятелство на основание чл. 4, т.1 от Регламент на ЕС 2016/67

                      ( Инж. Тодор Кушлев) 
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