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Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 97 

с. Венец, 11.03.2020 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 № 1/25.06.2019г., на назначената със Заповед № 339/05.06.2019г. на 

директора на ДЛС Паламара комисия, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, за 

определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка - публично 

състезание по реда на чл.178- 181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, 

ал.1,т.12 и чл.20, ал.2, т.2, от ЗОП с предмет: „Доставка по заявка, на бои, спрейове, 

разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”,  
открита с Решение № 137/05.02.2020г. на Директора на ДЛС Паламара с 

ид ент и фика цион ен  но м ер  на  пор ъ чк ат а  в  РОП  9 58 343 . 

 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/09.03.2020 г. 

и приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата, както следва: 

                                    на I (първо) място - Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД – гр. Варна с предлагана 

обща крайна цена 2 575.15 лв. без ДДС; 

на II (второ) място - Участник № 1: : „ММ 66“ ЕООД – гр. Шумен с предлагана обща 

крайна цена 3 650 лв. без ДДС; 

 

2. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място - 

„Панда Експерт“ ООД – гр. Варна за изпълнител на обществена поръчка с предмет: : 
„Доставка по заявка, на бои, спрейове, разредители и други материали за маркиране, за 

нуждите на ТП „ДЛС Паламара”,  открита с Решение № 137/05.02.2020г. на Директора на 

ДЛС Паламара с и д ент и фикац ион ен  но м ер  н а  по ръ чк ат а  в  РОП  9 58 34 3 , при 

следните основни параметри на окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за доставка на бои, спрейове, разредители и други 

материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една година, без 

включен ДДС е 2 575.15 лв. (две хиляди петстотин седемдесет и пет лева и 15 стотинки); 

- Предлага срок за изпълнение на доставката - 2(два) работни дни считано от 

датата на получаване на заявката  

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

изпълнител участник. 

 

3. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото 

решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането, заедно с 

доклада и протоколите от работата на комисията по чл. 103 ЗОП,  да се публикува в профила на 

купувача при спазване на разпоредбите на чл. 42 от ЗОП. 

 

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

5. Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата, да се сключи при 

условията и изискванията на чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП – преди изтичането на 14-дневния срок 

от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 
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настоящото решение, и при спазване изискването на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, след представяне от 

определения за изпълнител участник на документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 

длъжностни лица от ТП ДЛС Паламара за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Рина Димитрова 

– зам.-директор на ТП ДЛС Паламара. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД 

 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ПАЛАМАРА 

 

 
 


