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Р Е Ш Е Н И Е
№13

гр.Шумен, 02.04.2020г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена по реда на чл. 178 от ЗОП,
процедура за определяне на изпълнител – публично състезание  с обект доставки и предмет:
„Доставка на железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни
строителни материали за срок 12 месеца от датата на сключване на договора (период 2019-
2020) за нуждите на ТП „ДГС Шумен “ , отразени като  констатации на комисията назначена със
Заповед №196/30.03.2020г  в  доклада по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 02.04.2020 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
На първо място класирам: Кандидат № 1 „Антасстрой” ООД, ЕИК 202659243, седалище и

адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Николай Петрини ” №13В, представляван от Андрей
Симеонов Аврамов- управител на дружеството, при следните параметри на окончателната му
оферта:

1. Предлаганата обща крайна цена  за изпълнение на обществената поръчка е 4796,37
(четири хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС,
определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на
кандидата.

2. Извършване на  периодично доставки на железарски и строителни материали при направена
заявка от страна на Възложителя при условията на проектодоговора;

3. Доставки на стоки с характеристики, съответстващи на тези, посочени в Техническата
спецификация – Приложение №8 от съответстващата документация;

4.Всички стоки са в срок на годност, запечатани в оригинални опаковки;
5.Адрес за  получаване на  заявки – посоченото седалище  и адрес на управление на участника

като заявки ще бъдат приемани и по телефон, факс, електронен адрес или по пощата.
Данните за отправяне на заявки са: GSM-0897411911; e-mail: antasstroy@abv.bg
6.Адреси на доставка на всички стоки, както са заявени франко: Горска хижа – Овчарово

ДГТ,  землище с. Овчарово – отстоянието на 22 км от гр. Шумен и Горски разсадник с.
Салманово – отстоянието на 16 км от гр. Шумен .

7.Срок на изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на поръчката или до изчерпване на общата стойност на
договора, което от двете събития настъпи по-рано;

8.Срок за доставка на стоките, след получена заявка от възложителя от 5/пет/работни дни
считано от датата на получаване на заявката

9. Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите предлагани в
търговските ни обекти  - извън списъка, в размер на 4 % (словом: четири процента), фиксиран за
целият период на изпълнение на договора

10. Доставките, предмет на обществената процедура ще бъдат изпълняване до достигане на
общата крайна стойност, обявена от участника, както и че Възложителят ще възлага доставките
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периодично и според възникналите му нужди, без да се ангажира за пълно усвояване на
финансовите параметри определени при откриване на процедурата.

11.Начин на  разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол доставка се
извършва периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен
счетоводен документ/фактура/ в български лева и по банков път по указана от нас сметка.

12.Доставка на  стоки, отговарящи на  изискванията на възложителя.
13.Декларирано, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд .
14.Прието условие на изпълнение на поръчката, че Възложителят няма задължение за

цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация видове материали, като може да
заявява и допълнителни артикули извън посочените в списъка до размера на прогнозната стойност
на поръчката.

15.Декларирано задължение при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на
които биха могли да настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти за
писмено  уведомяване на възложителя.

Няма класи рани н а  следва щи м еста  к анди дати ,  п оради  лип са  н а
повече  под адени  оферти .

Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати

За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на
изпълнение: „Доставка на железарски и строителни материали и свързани с тях изделия,
помощни строителни материали за срок 12 месеца от датата на сключване на договора
(период 2019-2020) за нуждите на ТП „ДГС Шумен “.

ОПРЕДЕЛЯМ
„Антасстрой” ООД, ЕИК 202659243, седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав,

ул. „Николай Петрини ” №13В, представляван от Андрей Симеонов Аврамов- управител на
дружеството, при следните параметри на окончателната му оферта:

1. Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е 4796,37
(четири хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС,
определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на
кандидата.

2. Извършване на  периодично доставки на железарски и строителни материали при направена
заявка от страна на Възложителя при условията на проектодоговора;

3. Доставки на стоки с характеристики, съответстващи на тези, посочени в Техническата
спецификация – Приложение №8 от съответстващата документация;

4.Всички стоки са в срок на годност, запечатани в оригинални опаковки;
5.Адрес за  получаване на  заявки – посоченото седалище  и адрес на управление на участника

като заявки ще бъдат приемани и по телефон, факс, електронен адрес или по пощата.
Данните за отправяне на заявки са: GSM-0897411911;
e-mail: antasstroy@abv.bg
6.Адреси на доставка на всички стоки, както са заявени франко: Горска хижа – Овчарово

ДГТ,  землище с. Овчарово – отстоянието на 22 км от гр. Шумен и Горски разсадник с.
Салманово – отстоянието на 16 км от гр. Шумен .

7.Срок на изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на поръчката или до изчерпване на общата стойност на
договора, което от двете събития настъпи по-рано;

8.Срок за доставка на стоките, след получена заявка от възложителя от 5/пет/работни дни
считано от датата на получаване на заявката



9. Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от артикулите предлагани в
търговските ни обекти  - извън списъка, в размер на 4 % (словом: четири процента), фиксиран за
целият период на изпълнение на договора

10. Доставките, предмет на обществената процедура ще бъдат изпълняване до достигане на
общата крайна стойност, обявена от участника, както и че Възложителят ще възлага доставките
периодично и според възникналите му нужди, без да се ангажира за пълно усвояване на
финансовите параметри определени при откриване на процедурата.

11.Начин на  разплащането на приетата с приемателно-предавателен протокол доставка се
извършва периодично- веднъж в месеца, в 30 дневен срок от представяне на надлежно оформен
счетоводен документ/фактура/ в български лева и по банков път по указана от нас сметка.

12.Доставка на  стоки, отговарящи на  изискванията на възложителя.
13.Декларирано, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд .
14.Прието условие на изпълнение на поръчката, че Възложителят няма задължение за

цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация видове материали, като може да
заявява и допълнителни артикули извън посочените в списъка до размера на прогнозната стойност
на поръчката.

15.Декларирано задължение при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на
които биха могли да настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти за
писмено  уведомяване на възложителя.

Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в досието на
поръчката на в профила на купувача;

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.

На основание чл.4, т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. ( Обн. - ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от
13.03.2020 г., прилага се до отмяна на извънредното положение) срокът за оспорване на настоящото решение
по чл.197, ал.1 т.7 от ЗОП започва да тече от първия ден на отмяната на извънредното положение, с
изключение при наличие на хипотезата на чл.90, ал.2, т.1 от Административно процесуалния кодекс

След влизане в сила на настоящото решение на основание чл. 183 от ЗОП да се сключи
договор с определения за изпълнител участник  при условията и  при спазени  изисквания на чл.
112, ал.6 от ЗОП, след представяне на документите по чл. 58 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Геронтиев – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на Василка Йорданова –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ :/подпис и печат/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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