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З А П О В Е Д
№ № / AS, C'b- 2020г.

Гр.Суворово

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл. 106, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Заповед 414/11.12.2019г. 
на директора на ^Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за делегиране на 
правомощия при условията на чл.7 от ЗОП и отразени резултати в Протоколи № 
1/20.02.2020г.,№2/27.02.2020г. и №3/05.03.2020г. и Доклад №1/05.03.2020год. на комисия, 
назначена със Заповед №21/20.02.2020г. за възлагане на обществена поръчка, чрез открита 
процедура, с предмет: „Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, 
антифриз и други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна 
поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИДП 
Шумен”, открита с Решение № 04/13.01.2020г. и публикувано обявление в ОВ на ЕС на 
14.01.2020г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата:
На първо място - КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА, ЕИК 000101056 с 

комплексна оценка на офертата от 88 точки.
На второ място - ”ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО, ЕИК 201462385, е комплексна 

оценка на офертата от 70т.

II. Участника класиран на първо място за изпълнител - КООПЕРАЦИЯ 
"АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА, ЕИК 000101056 с комплексна оценка на офертата от 88 
точки.

III. Отстранени участници -  няма;

IV. Орган, които отговаря на процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията; Адрес: гр. София 

1000, бел. „Витоша” № 18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес: www.cpc.bg

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg


Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197 от ЗОП -  десет дневен, от уведомяването 
пред Комисията за защита на конкуренцията.

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящата заповед, в един и същи ден, да се изпрати 
на участниците и да се качи на „Профила на купувача”.

Протоколите и Доклада от работата на комисията са достъпни на следния интернет 
адрес: https://dgssuvorovo.sidp.bg/%d0%be%d0%bf-%e2%84%962-13-01-2020%d0%b3- 
%dO%be%d 1 %82%d0%ba%d 1 %80%d0%b8%d 1 %82%d0%b0-
%dO%bf%d 1 % 8 0%d0%be%d 1 %86%d0%b5%d0%b4%d 1 %83%d 1 %80%d0%b0-%d 1 %81 - 
%d0%bf%dl%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%dl%82/

A________i
/^Заличена информация на основание
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