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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 63 

гр. Смядово, 27.02.2015 г. 

  
На основание чл.38 т.1 от ЗОП,   резултатите от проведената процедура по реда на чл.37, 

ал.1, т.1 от ЗОП,   извършена от комисията назначена със Заповед № 53/17.02.2015 г. класация за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка, на 
смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебни моторни превозни 
средства, собственост на  ТП „ДГС Смядово” за 2015 г.”  открита с  Решение № 9 от 
07.01.2015 г., посочена в протоколи от 18, 19 и 25 02 2015г . 

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: 
На първо място класирам: Кандидат №1. „Карио“ ООД ЕИК- …………….., със 

седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „…………………., представляван от Калоян 
………….. - управител  при следните параметри на окончателната оферта: 

-заявена крайна окончателна цена в размер на 935,10лв/деветстотин тридесет и пет лева и 
десет стотинки/ -ненадвишаваща предварително обявения финансов ресурс разпределена по 
единични цени за съответните артикули съгласно образеца на ценовата оферта. 

-Срок на доставка 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаване на 
заявлението за доставката. 

-Доставка на адреса на ТП ДГС Смядово – гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ №2. 
На второ място класирам: Участник №2. „ММ 66“ ЕООД, ЕИК – ………………, със 

седалище и адрес на управление  гр. Шумен, ул. „………………, представлявано от Димитър 
…………………. - управител при следните параметри на окончателната оферта: 

-заявена крайна окончателна цена в размер на 1147,50лв/хиляда сто четиридесет и седем 
леваи петдесет стотинки/ ненадвишаваща предварително обявения финансов ресурс 
разпределена по единични цени за съответните артикули съгласно образеца на ценовата оферта. 

-Срок на доставка 1 (един) календарен  ден, считано от датата на получаване на 
заявлението за доставката.. 

-Доставка на адреса на ТП ДГС Смядово – гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ №2. 
На трето място класирам: Участник №3. “Панда Експерт” ООД ЕИК-………………, 

със седалище  и адрес на управление гр. София , ж.к. „…………..” , ул. „………………… чрез –



офис гр.Шумен – магазин РУМ  представлявано от Марио ………………. – управител при 
следните параметри на окончателната оферта: 

-заявена крайна окончателна цена в размер на 1 423,80/хиляда четиристотин двадесет и 
три лева и осемдесет стотинки/ ненадвишаваща предварително обявения финансов ресурс 
разпределена по единични цени за съответните артикули съгласно образеца на ценовата оферта. 

-Срок на доставка 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаване на 
заявлението за доставката. 

-Доставка на адреса на ТП ДГС Смядово – гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ №2. 
 
От участие в етапите на разглеждане и класиране на офертите няма отстранени 

кандидати. 
 
За изпълнител на  обществената поръчка с предмет: „Доставка, чрез покупка, на 

смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебни моторни превозни 
средства, собственост на  ТП „ДГС Смядово” за 2015 г.”   

 
ОПРЕДЕЛЯМ 

 
„Карио“ ООД ЕИК- …………….., със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. 

„…………………, представляван от Калоян ………………… - управител  при следните 
параметри на окончателната оферта: 

-заявена крайна окончателна цена в размер на 935,10лв/деветстотин тридесет и пет лева и 
десет стотинки/ -ненадвишаваща предварително обявения финансов ресурс разпределена по 
единични цени за съответните артикули съгласно образеца на ценовата оферта. 

-Срок на доставка 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаване на 
заявлението за доставката. 

-Доставка на адреса на ТП ДГС Смядово – гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ №2. 
 
 
Участникците в процедурата да бъдат уведомени за настоящото решение по реда на 

ЗОП в тридневен срок от датата на издаването му.  
 
Определения за изпълнител участник, на основание разпоредбите на  ЗОП, следва да се 

счита за поканен за сключване на договор в рамките на  срока по чл.41, от ЗОП, считано от 
датата на уведомяването му за влизане в сила  на настоящото решение. 
 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Кирил ………….. – заместник 
директор  на ТП „ДГС Смядово” и на Диана …………… – ръководител  счетоводен отдел при 
ТП „ДГС Смядово”. 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР ТП ДГС:……/П/……….. 
                 /инж. П. Драгоев/ 


