
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

гр.Шумен, 27.06.2017г.

На основание  чл.  97  на ППЗОП,   във връзка с чл.103  и чл.192  от ЗОП,    резултатите от
проведената класация, извършена от комисията назначена със Заповед №263/27.06.2017г. за
разглеждане на подадените оферти и определяне на изпълнител на обществена поръчка с
о бект  н а  по ръчк ата  –  до став к а  и  предм ет  на  из пъ лнен и е : „Доставка, чрез
покупка на работно облекло  и ЛСП за нуждите на ТП „ДГС Шумен“ по обособени
позиции:

Позиция № 1 – Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1
от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Шумен“.

Позиция № 2 – Доставка на работно облекло и ЛСП, включени в списъка по чл. 12,
ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Шумен“ по процедура  провдена по реда на чл.191-
192 от ЗОП“

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :

На първо място класирам: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, ЕИК 115784032, седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31 с управител Стефан Славчев Башев, при
следните ценови и технически параметри:

1.1.Обща стойност без ДДС за Позиция № 1 – 776,13 лева /седемстотин седемдесет и шест
лева и тринадесет стотинки/ разпределена по видове артикули и единични цени съгласно
представена ценова оферта.

1.2.Обща стойност без ДДС за Позиция № 2 – 1091,63 лева /хиляда деветдесет и един лев и
шестдесет и три стотинки/ разпределена по видове артикули и единични цени съгласно
представена ценова оферта

2.Срок на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от датата на
получаване на заявката.

3.Срок за рекламация на артикули – 5 /пет/ работни дни от датата на подписания
предавателно-приемателен протокол за извършената доставка.

4.Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца.
5.Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в

Техническата спецификация към настоящата процедура – 10 /десет/ процента.
Няма кла сирани  на  следва щи мес та  кандидати ,  пора ди  липса  на

повече  под адени  оферти .
Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати
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За изпълнител на обществена поръчка с  о бект  на  по ръч кат а  – до ст ав ка  и
предм ет  на  изпъ лнение : Доставка, чрез покупка на работно облекло  и ЛСП за
нуждите на ТП „ДГС Шумен“ по обособени позиции:

Позиция № 1 – Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1
от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Шумен“.

Позиция № 2 – Доставка на работно облекло и ЛСП, включени в списъка по чл. 12,
ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Шумен“ по процедура  провдена по реда на чл.191-
192 от ЗОП“,“

ОПРЕДЕЛЯМ
БУЛТЕКС 99“ ЕООД, ЕИК 115784032, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.

„Васил Априлов“ № 31 с управител Стефан Славчев Башев, при следните ценови и технически
параметри на офертата:

1.1.Обща стойност без ДДС за Позиция № 1 – 776,13 лева /седемстотин седемдесет и шест
лева и тринадесет стотинки/ разпределена по видове артикули и единични цени съгласно
представена ценова оферта.

1.2.Обща стойност без ДДС за Позиция № 2 – 1091,63 лева /хиляда деветдесет и един лев и
шестдесет и три стотинки/ разпределена по видове артикули и единични цени съгласно
представена ценова оферта

2.Срок на доставка, предложен от кандидата е 3 /три/ работни дни от датата на
получаване на заявката.

3.Срок за рекламация на артикули – 5 /пет/ работни дни от датата на подписания
предавателно-приемателен протокол за извършената доставка.

4.Срок на валидност на офертата – 2 /два/ месеца.
5.Процент отстъпка, предложен от кандидата за стоки, извън описаните в

Техническата спецификация към настоящата процедура – 10 /десет/ процента

Участникът в процедурата следва да бъде уведомен за настоящото решение по реда на
чл.97,  ал.4  от ППЗОП,  като същия следва да се покани за сключване на договора при реда
посочен в чл112, ал.7, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от   ТП „ДГС
Шумен” за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. чл.2 от ЗЗЛД – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на чл.2 от ЗЗЛД –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. чл.2 от ЗЗЛД
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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