
 

/ПРЕПИС/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3 

гр. Шумен, 16.03.2020 г. 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени 

резултати в доклад № 1/06.03.2020г. на назначената назначена със Заповед № 96/31.01.2020г. на 

зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, оправомощен със 

Заповед № 66/24.01.2020г., и съгласно Заповед № 135/ 05.03.2020г. на директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен за подмяна на член на комисията, за 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 

74 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с обект – доставка и предмет на изпълнение: 

“Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ изработка по каталог и по 

индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 

месеца, считано от датата на подписване на договора“, открита с Решение № 22/31.12.2019 

г. на зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, съгл. Заповед № 

427/18.12.2019г., във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и 

обявена с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2019-0165. 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/06.03.2020 г. 

и приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата – „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“, както следва: 

На първо място КЛАСИРАМ: „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София с ЕИК 131230324, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, общ. Столична, обл. София, р-н Младост, 

ул. „Цариградско шосе“ № 139, представлявано от Тончо Иванов Гарушев, в качеството си на 

управител при следните окончателни параметри на техническото и ценово предложение: 

- Предлаганата обща крайна цена за проектиране, доставка и монтаж на мебели, 

включващ изработка по каталог и по индивидуален проект, без включен ДДС е 234 146,33 

лв. (двеста тридесет и четири хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки), 

разпределена по единични цени, подробно посочени за всеки един артикул от ценовата оферта 

- Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет на настоящата поръчка – 3 

(три) работни дни; 

- Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация относно артикулите, предмет на 

настоящата поръчка – 1 (един) работен ден. 

 

Няма класирани на второ и следващи места  участници, поради липса на допуснати 

други участници в процедурата. 

 

2. На основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата  на 

етапите разглеждане  и оценка на техническото и ценовото предложения  офертите  на: 

2.1. Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево с ЕИК 

128049011, със седалище и адрес на управление: с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, , ул. 

„Граф Игнатиев“ № 52, представлявано от управителя Боян Василев Цвятков и  

2.2. Кандидат № 2: - „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив с ЕИК 201437250, със 

седалище и адрес на управление: с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, Стопански двор № 2, 

представлявано от управителя Георги Румянов Вътков,  

при следните мотиви: 
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Всяко едно от техническите предложения на Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево и на Кандидат № 2: - „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив, НЕ 

СЪДЪРЖА приложен към него линеен график за изпълнение на поръчката (част от 

техническото предложение посочена като изискване от възложителя). 

3. На основание чл. 109 ЗОП, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

“Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ изработка по каталог и по 

индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 

месеца, считано от датата на подписване на договора“, открита с Решение № 22/31.12.2019 

г. на зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, съгл. Заповед № 

427/18.12.2019г., във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и 

обявена с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2019-0165,   

ОПРЕДЕЛЯМ 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София с ЕИК 131230324, седалище и адрес на управление: 

област София (столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, бул. 

"Цариградско шосе" № 139, представлявано от Тончо Иванов Гарушев- управител  при 

следните основни параметри на окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за проектиране, доставка и монтаж на мебели, 

включващ изработка по каталог и по индивидуален проект, без включен ДДС е 234 146,33 

лв. (двеста тридесет и четири хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки), 

разпределена по единични цени, подробно посочени за всеки един артикул от ценовата оферта 

на Участник № „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София; 

- Със заявени задължителни минимални изисквания на технически параметри на които 

следва да отговаря проектирането, доставката и монтажа на мебели, включващ изработка 

по каталог и по индивидуален проект – съгласно посоченото в техническото предложение  на 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София (Приложение № 4 и № 4.1.); 

- Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет на настоящата поръчка – 3 

(три) работни дни; 

- Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация относно артикулите, предмет на 

настоящата поръчка – 1 (един) работен ден. 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

4. Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в 

досието на поръчката на в профила на купувача; 

5. Решението, на основание чл.196, ал.1 т.1  от ЗОП подлежи на обжалване пред 

Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването  му на участниците в 

процедурата , съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, при условията и по реда на чл. 198-216 от ЗОП 

6. Договорът, да се сключи с определения за изпълнител участник при условията и 

изискванията на чл. 112, ал.6 от ЗОП, след представяне на документите по чл. 58 и чл. 112, ал. 1 

от ЗОП. 

Настоящото решение да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от 

СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. чл. 59 от ЗЗЛД – 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и чл. 59 от ЗЗЛД – ръководител на „Финансов отдел” и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……/П/ чл. 59 от ЗЗЛД…… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 

 
АА/НБ 


