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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 9 

гр. Нови пазар, 13.03.2015 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. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

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

ал. 1, т. 1 от ЗОП, извършена от комисията назначена със Заповед №16/10.03.2015г. на 

Директора  ТП ДГС Нови пазар за определяне на изпълнител на следната обществена поръчка 

„Доставка, чрез покупка, на смазочни материали, антифриз и други консумативи за 

служебни моторни превозни средства, собственост на  ТП „ДГС Нови пазар” за 2015 г.”, 

открита с Решение №3-2015/27.01.2015 г. 

 

ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране: 

1.На първо място се класира: Кандидат №1. “Карио“ ООД гр. Сливен 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение №1 - 

1 228.25 лв.(хиляда двеста двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки).  

2. Срок на доставка –  5 дни от датата на получаване на заявката. 

3. Място на изпълнение – гр. Нови пазар , ул. „Цар Освободител“ №44 

 

2.На второ място се класира: Кандидат №3“ММ66” ЕООД гр.Шумен 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение №1 - 

1 276.00лв.(хиляда двеста седемдесет и шест лева и нула стотинки). 
2. Срок на доставка – 1 ден от датата на получаване на заявката. 

3. Място на изпълнение – гр. Нови пазар , ул. „Цар Освободител“ №44 

 

        3.На трето място се класира: Кандидат №4. “ПАНДА ЕКСПЕРТ ” ООД гр.Шумен 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение №1 - 

1 690.70 лв.(хиляда шестстотин и деветдесетлева и седемдесет стотинки). 

2. Срок на доставка –  3 дни от датата на получаване на заявката. 

3. Място на изпълнение – гр. Нови пазар , ул. „Цар Освободител“ №44 

 

        4.На четвърто място се класира: Кандидат №2 ЕТ „Мездреа“ гр. Варна 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение №1 - 

1 715.00 лв.(хиляда седемстотин и петнадесет лева и нула стотинки). 
2. Срок на доставка –  4 дни от датата на получаване на заявката. 

3. Място на изпълнение – гр. Нови пазар , ул. „Цар Освободител“ №44 

 



 
От участие в процедурата няма отстранени кандидати 

 

За изпълнител на  обществената поръчка  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

“Карио“ ООД ЕИК-……………… със седалище на управление п. к. 8800 гр. Сливен, 

Област Сливен, Общ. Сливен, ул. „ Банско шосе“ № 13А, представлявано от ……………… – 

управител, при следните параметрите на предложената от същия техническа и ценова оферти: 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение №1 - 

1 228.25 лв.(хиляда двеста двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки).  

2. Срок на доставка –  5 дни от датата на получаване на заявката. 

3. Място на изпълнение – гр. Нови пазар , ул. „Цар Освободител“ №44 
 

Участниците в процедурата да бъде уведомен 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, ал. 4 от ЗОП, считано от 

датата на уведомяването му за влизане в сила  на настоящото решение. 

 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП ДГС Нови 

пазар за сведение и изпълнение. Копие от същото да се изпрати в „СИДП” ДП Шумен за 

сведение. 

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на …………………………. при ТП ДГС 

Нови пазар и ………………………………. при  ТП „ДГС Нови пазар”. 

 

 

 

   

 

 ДИРЕКТОР ТП ДГС:………п………….. 

             /…………………../ 

 

 

 

 

 

 

 


