
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 44  

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 №38/10.02.2015г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: „Доставка, чрез 
покупка на резервни части за компютри и периферни устройства, собственост на  ТП “ДГС 
Смядово“ за 2015 г.” 
 

 
ОБЯВЯВАМ 

I.Следното класиране: 
 

І.1. На първо място класира: Кандидат №2 „Вали Компютърс” ООД, гр.Добрич, при 
следните параметри на оферта: 

1.Предлагана обща крайна цена-398,20лв (триста деветдесет и осем лева и двадесет 
стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно 
приложено техническо, ценово предложение. 

 
І.2. На второ  място класира: Кандидат №1: „Офис Консумативи” ООД, гр.Пловдив, клон 

Варна, при следните параметри на оферта: 
1.Предлагана обща крайна цена-568,06лв (петстотин шестдесет и осем лева и шест стотинки) 

без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно приложено 
техническо, ценово предложение. 

 
 

І.3. На трето  място класира: Кандидат №4 „Диора” ООД, гр. Шумен, при следните 
параметри на оферта: 

1.Предлагана обща крайна цена-585,50 (петстотин осемдесет и пет лева и петдесет стотинки) 
без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно приложено 
техническо, ценово предложение. 
 

І.4. На четвърто място класира: Кандидат №3 „Сатком Груп” ООД, гр.Шумен, при следните 
параметри на оферта: 

1.Предлагана обща крайна цена-848,00лв (осемстотин четиридесет и осем лева) без включено 
ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно приложено техническо, ценово 
предложение. 

 
 
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: „Доставка, 
чрез покупка на резервни части за компютри и периферни устройства, собственост на  ТП “ДГС 
Смядово“ за 2015 г.” 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 

„Вали Компютърс”ООД  ЕИК – 104518906 със седалище  иадрес на управление: гр.Велико 
Търново, ул. „Самуил” №6, представлявано от Снежана Даскчл.2 от ЗЗЛД, Димитър Иванов чл.2 от 
ЗЗЛД, Росен Ивчл.2 от ЗЗЛД – заедно и поотделно, при следните параметри на офертата: 

1.Предлагана обща крайна цена-398,20лв (триста деветдесет и осем лева и двадесет 
стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно 
приложено техническо, ценово предложение, именно: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
артикулите Харахтеристика 

Мерна 
единица 

Прогнозни 
количества 

Единична 
цена без 

ДДС 

Обща 
крайна 
цена без 

ДДС 

1 Мишка 
Optical mouse with scroll, 

USB брой 2 2,30  4,60  

2 Безжична мишка Wireless Mouse USB брой 5 6,60  33,00  

2 
Охлаждаща подложка за 
преносими компютри за 17 инчови лаптопи брой 5 6,60  33,00  

3 USB кабел 
USB 2.0. Type A-B; дълж. 

3м брой 5 1,50  7,50  

4 
Клавиатури за настолен 
компютър 

104 keys PS2 Cyr/Lat 
BLACK брой 2 6,40  12,80  

5 
Клавиатури за преносими 
компютри 

USB, Num Lock 
Клавиатура брой 2 6,30  12,60  

6 Батерии за UPS 12V/7Ah брой 5 17,70  88,50  
7 Захранване за компютър 400 W брой 2 22,20  44,40  
8 Захранване за компютър 600 W брой 1 20,40  20,40  
9 RAM 1GB DDR 400MHZ брой 1 31,90  31,90  

10 RAM 2 GB DDR 2 800MHZ брой 1 52,20  52,20  

11 Барабани за тонер касети 
   съвместими с принтер      

HP Laser Jet 1320 брой 1 4,90  4,90  

12 Барабани за тонер касети 
 съвместими с принтер         
HP Laser Jet P2055dn брой 1 12,00  12,00  

13 Барабани за тонер касети 
 съвместими с принтер        

Brother 5250 брой 1 13,60  13,60  

14 Барабани за тонер касети 
 съвместими с принтер        

Brother HL-L2300D брой 1 14,80  14,80  

15 Барабани за тонер касети 

 съвместими с 
мултифункционално 

устройство Brother DCP-
7065DN брой 1 12,00  12,00  

Всичко без вкл. ДДС: 
  398,20  

 
 
2.Срок за доставка – 1 /един/ работен ден,  след получаване на заявката от страна на 

Възложителя. 



3.Срок на договора – 12 /дванадесет/ месеца от дата на сключването на същия. 
4.Място на доставка – адм. сграда на ТП „ДГС Смядово” – гр. Смядово, ул. Ришки проход 

№2, ет.3 
5.При декларирано условие, че посочените артикули по вид и брой са прогнозни, както и че 

Възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото прогнозно 
количество по вид  и обем. 

6.При декларирано условие, че Възложителят запазва правото си да заявява и закупува и 
други артикули – извън списъка. 

7.При декларирано условие, че всички допълнителни разходи по доставката на артикулитв, са за 
сметка на Изпълнителя.  

8.При декларирано условие с начина на плащане – по банков път в 10 /десет/ дневен срок от 
получаване на фактура. 

9.При декларирано условие до подготвяне на официалният договор, ценовото предложение 
заедно с писмено потвърждение за известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо 
споразумение между двете страни. 

 
 
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 Вълчев Киров – зам. 
директор  при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Евгениева Гешева –ръководител счетоводен отдел  
при  ТП „ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :………/П/………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


