
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СМЯДОВО” 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 43 

гр. Смядово, 12.02.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 8а от 
ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №37/10.02.2015г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: „Ежемесечна 
профилактика, поддръжка и ремонт на компютри и периферни компютърни устройства, 
собственост на  ТП “ДГС Смядово“ за 2015 г.” 
 
 

 
ОБЯВЯВАМ 

I.Следното класиране: 
 
І.1. На първо място класира: Кандидат №2 „Стемо”ООД, гр.Габрово, клон Варна, е 

следното: 
1.Предлагана обща крайна цена-1110,96лв (хиляда сто и десет лева и деветдесет и 

шест стотинки) без включено ДДС, в това число предлагана крайна цена за един месец 
92,58 (деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС. 

 
 

І.2. На второ  място класира: Кандидат №3 „Диора” ООД, гр.Шумен, е следното: 
1.Предлагана обща крайна цена-1188,00лв (хиляда сто осемдесет и осем лева) без 

включено ДДС, в това число предлагана крайна цена за един месец 99,00 (деветдесет и 
девет лева) без вкл. ДДС. 
 

 
І.3. На трето  място класира: Кандидат №1 „Сатком Груп” ООД, гр.Шумен, е 

следното: 
1.Предлагана обща крайна цена-1296,00лв (хиляда двеста деветдесет и шест лева) без 

включено ДДС, в това число предлагана крайна цена за един месец 108,00 (сто и осем лева) 
без вкл. ДДС. 

О т  у част ие  в  про цеду ра т а  ня ма  от ст ра не ни  о фе рт и  на  д р у ги  
ка нд ид ат и .  

 
За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а от ЗОП: „Ежемесечна 
профилактика, поддръжка и ремонт на компютри и периферни компютърни устройства, 
собственост на  ТП “ДГС Смядово“ за 2015 г.” 
 



 
 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 

„Стемо”ООД  ЕИК – 817080126 със седалище  иадрес на управление: гр.Габрово, ул. 
„Николаевска” №48, представлявано от Стефан чл.2 от ЗЗЛД, Георги Тчл.2 от ЗЗЛД, Христо 
чл.2 от ЗЗЛД – заедно и поотделно, при следните параметри на офертата: 

1.Предлагана обща крайна цена-1110,96лв (хиляда сто и десет лева и деветдесет и 
шест стотинки) без включено ДДС, в това число предлагана крайна цена за един месец 
92,58 (деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС. 

2.При декларирано условие, че сроковете за отстраняване на повреди са:  
При възникнала повреда до 4 /четири/ часа от уведомяването му да се отзове на мястото за 
отстраняването на възникналата повреда; Повредата се отстранява в рамките на 48 /четиридесет 
и осем/ часа. В  случай, че отстраняването на повредата и връщането на техниката изисква 
повече от 48 часа  /четиридесет и осем/  , Изпълнителят се задължава при съответното 
искане на Възложителя  да му предостави оборотна техника с еквивалентни параметри за 
периода на ремонта /не повече от 5 работни дни/ 

3.Срок на договора – 12 /дванадесет/ месеца от дата на сключването на същия. 
 
Определения за изпълнител участник следва да се счита за поканен за сключване на 

договор  с ТП „ДГС Смядово” в рамките на пет работни дни, считано от датата на уведомяването 
му за издаване на настоящото решение. 

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

Копие от същото да се изпрати в  „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за 
сведение . 

Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил чл.2 от ЗЗЛД – зам. директор  
при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Евчл.2 от ЗЗЛД –ръководител счетоводен отдел  при  ТП 
„ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :………/П/………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


