
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 76 

гр. Смядово, 19.03.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 8а от 
ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №74/16.03.2015г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: "Доставка, чрез 
покупка на работно облекло за нуждите наТП „ ДГС Смядово”  за 2015 г.”. 

 
В настоящото решение-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката /по смисъла на чл. 6 от ЗОП/, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл. 22”б”, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 
 

 
ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 
І. На първо място класирам: Кандидат №1 СД „Транспортен маркетинг – Евтимови Сие”, 

гр. Перник, при следните параметри на оферта: 
1.Предлагана обща крайна цена-1 260,00лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без включено 

ДДС, не надвишаваща предварително предварително обявения финансов ресурс, разпределена по 
единични цени и видове артикули съгласно приложено техническо, ценово предложение.  

 
Няма класирани на второ и следващите места. 
 
ІІ. Отстранявам: Кандидат №2 „Панда Експерт” ООД, гр.София, офис Шумен, магазин Рум, 

с оглед на това, че предложената крайна цена 1 618,42 лв., надвишава предварително обявения 
финансов ресурс в размер на 1 275,00лв., съгласно посоченото в т.3.4. от Техническата 
спецификация и публичната покана. 

 
 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а от ЗОП: "Доставка, 
чрез покупка на работно облекло за нуждите наТП „ ДГС Смядово”  за 2015 г.”. 

 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 

СД „Транспортен маркетинг – Евтимови Сие”, ЕИК – 113028997 със седалище и адрес на 
управление: гр.Перник, ж.к. Клепало, ул. „Златица” №1, представлявано от Веска Евтимова, при 
следните параметри на офертата: 

1.Предлагана обща крайна цена-1 260,00лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без включено 
ДДС, не надвишаваща предварително предварително обявения финансов ресурс, разпределена по 
единични цени и видове артикули съгласно приложено техническо, ценово предложение.  



2.Срок за доставка – 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от 
страна на възложителя. 

3.Срок на договора – 30.11.2015 г. 
4.Място на доставка – адм. страда на ТП ДГС Смядово – гр. Смядово, ул. Ришки проход №2, 

ет.2. 
 
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 .  

Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил Вълчев - зам. директор  
при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Гешева –ръководител счетоводен отдел  при  ТП „ДГС 
Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :……/П/…………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


