
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 118 

гр. Смядово, 04.06.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 

8а от ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед № 114/01.06.2015 г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: „Доставка, чрез 
покупка, на лични предпазни средства – очила за работа с компютър за нуждите на 
служителите при ТП „ДГС Смядово” за 2015 г., съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за 
минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
работа с видеодисплеи“. 

 
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 „Фреймимпорт“ ЕООД гр. Шумен при 

следните параметри на офертата: 
- Общ процент отстъпка:   30% (тридесет процента). 
- Срок за изработка на очилата:  5 (пет) календарни дни от получаване на заявката. 
- Гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца. 

 -  Място на изпълнение на доставката/ите – аминистративната сграда на ТП „ДГС 
Смядово” – гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2. 

 
IІ. На второ място класирам: Кандидат №2 “Юниглас“ ООД гр. Варна при следните 

параметри на офертата: 
- Общ процент отстъпка:   10% (тридесет процента). 
- Срок за изработка на очилата:  7 (седем) календарни дни от получаване на 

заявката. 
- Гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца. 

 -  Място на изпълнение на доставката/ите – аминистративната сграда на ТП „ДГС 
Смядово” – гр. Смядово, ул. „Ришки проход” № 2. 
 

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 лични предпазни средства – очила за работа с компютър за 
нуждите на служителите при ТП „ДГС Смядово” за 2015 г., съгласно Наредба № 
7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд при работа с видеодисплеи“ 

 
ОПРЕДЕЛЯМ 

 
 Кандидат №1 „Фреймимпорт“ ЕООД, ЕИК – 202765549 със седалище  и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. „Петър Парчевич” № 31, вх. 2, ет. 5, ап.13, представлявано от 
Никола Райков при следните параметри на офертата: 

 
- Общ процент отстъпка :  30% (тридесет процента). 
- Срок за изработка на очилата: 5 (пет) календарни дни от получаване на заявката 
- Гаранционен срок – 24 (двадесет и четири) месеца. 
 -  Място на изпълнение на доставката/ите – аминистративната сграда на ТП 

„ДГС Смядово” – гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №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. Тервел Стефанов – заместник 
директор  при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Гешева – ръководител счетоводен отдел  при  ТП 
„ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :………/П/……….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


