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РЕШЕНИЕ 

 

№ Р-2/24.02.2020 год. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и като взех предвид и приех констатациите и 

изводите, отразени в подписаните от членовете на комисията Протокол № 

1, приключен на 07.11.2019 г., Протокол № 2, приключен на 

17.12.2019г. и Протокол № 3, приключен на 21.02.2020г., предадени ми 

заедно с цялата документация от работата на комисията, назначена със 

Заповед № № З-313/08.10.2019г. и открита с Решение № ОП-

13(1)/28.08.2019г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на 

четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на 

територията на община Струмяни", с уникален номер на поръчката 
00579-2019-0005 в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и с 

оглед избор на изпълнител, 

 

РЕШИХ: 

 

I. ОБЯВЯВАМ следното класиране при критерий за възлагане – 

„оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 

3 от ЗОП, както следва: 

 

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

1. На I – во място „Пи Ес Пи“ ЕООД с комплексна оценка - 100 

точки и предложена цена от 143 911,40лева без ДДС и 172 693.68 лева с 

ДДС.  

2. Отстранявам участник „Лидер Конструкт“ ЕООД от ОП1 на 

основание чл. 107, т. 1, хипотеза последна от ЗОП поради несъответствие 

на ценовото предложение с изискванията от документацията по 

обществената поръчка като възприемам изцяло мотивите на комисията от 

протокол 3 и доклада от 24.02.2020г.  

 

ІІ. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

1. На I – во място „Юпитер ТС“ ЕООД с комплексна оценка - 

100 точки и предложена цена от 20 988,00лева без ДДС и 25 185.60 лева с 

ДДС.  
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2. На II – ро място „Школснаб“ ЕООД с комплексна оценка – 

99.98 точки и предложена цена от 21 000,00лева без ДДС и 25 200.00 лева с 

ДДС.  

3. На III – то място „Би Джи Ес“ ЕООД с комплексна оценка – 

99.81 точки и предложена цена от 21 090.00 лева без ДДС и 25 308.00 лева 

с ДДС.  

4. На IV – то място „Транс Ко 04“ ЕООД с комплексна оценка – 

98.57 точки и предложена цена от 21 765.20 лева без ДДС и 26 118.24 лева 

с ДДС.  

5. На V – то място „Перун ККБ“ ЕООД с комплексна оценка – 

97.31 точки и предложена цена от 22 500.00 лева без ДДС и 27 000.00 лева 

с ДДС.  

6. На VI – то място „АБВ Земеделие“ ЕООД с комплексна 

оценка – 93.58 точки и предложена цена от 25 000.00 лева без ДДС и 30 

000.00 лева с ДДС.  

7. На VII – мо място „Рив Комерс“ ЕООД с комплексна оценка – 

89.76 точки и предложена цена от 28 212,00 лева без ДДС и 33 854.40 лева 

с ДДС.  

8. На VIII – мо място „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с 

комплексна оценка – 88.83 точки и предложена цена от 29 120.00 лева без 

ДДС и 34 944,00 лева с ДДС.  

9. На IX – то място „Медсис“ ЕООД с комплексна оценка – 87.89 

точки и предложена цена от 30 104.00 лева без ДДС и 36 124,80 лева с 

ДДС.  

10. Отстранявам участник „Профи трейд“ ЕООД от ОП2 на 

основание чл. 107, т. 3 от ЗОП във връзка с неприемане на писмена 

обосновка на цената на основание чл. 73, ал. 3, изр. първо и последно от 

ЗОП като възприемам изцяло мотивите на комисията от протокол 3 и 

доклада от 24.02.2020г. и приемам същите за мои собствени относими 

мотиви.  

 

ІІІ. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 

1. На I – во място „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД с 

комплексна оценка - 100 точки и предложена цена от 7 700,00 лева без 

ДДС и 9 240,00 лева с ДДС.  

2. На II – ро място „Телеком БГ“ ЕООД с комплексна оценка - 

99.73 точки и предложена цена от 7 752,00 лева без ДДС и 9 302.40 лева с 

ДДС.  
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3. На III – то място „Перун ККБ“ ЕООД с комплексна оценка - 

90.04 точки и предложена цена от 8 552.00 лева без ДДС и 10 262.40 лева с 

ДДС.  

4. Отстранявам участник „Смарт Софт“ ЕООД от ОП3 на 

основание чл. 107, т. 3 от ЗОП във връзка с неприемане на писмена 

обосновка на цената на основание чл. 73, ал. 3, изр. първо и последно от 

ЗОП като възприемам изцяло мотивите на комисията от протокол 3 и 

доклада от 24.02.2020г. и приемам същите за мои собствени относими 

мотиви.  

5. Отстранявам участник „Профи трейд“ ЕООД от ОП3 на 

основание чл. 107, т. 3 от ЗОП във връзка с неприемане на писмена 

обосновка на цената на основание чл. 73, ал. 3, изр. първо и последно от 

ЗОП като възприемам изцяло мотивите на комисията от протокол 3 и 

доклада от 24.02.2020г. и приемам същите за мои собствени относими 

мотиви.  

 

IV. На основание обявеното по-горе класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за 

изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на 

оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра 

за грижа за лица с психични разстройства на територията на община 

Струмяни" участниците, класирани на първо място за всяка обособена 

позиция, а именно: 

 

1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Пи Ес Пи“ ЕООД с комплексна 

оценка - 100 точки и предложена цена от 143 911,40лева без ДДС и 

172 693.68 лева с ДДС.  

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Юпитер ТС“ ЕООД с 

комплексна оценка - 100 точки и предложена цена от 20 988,00лева 

без ДДС и 25 185.60 лева с ДДС.  

3.  ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „Авто Инженеринг Холдинг 

Груп“ ЕООД с комплексна оценка - 100 точки и предложена цена от 

7 700,00 лева без ДДС и 9 240,00 лева с ДДС. 
 

 III. На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП настоящото  

решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 

 IV. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, решението и протоколите на комисията да се 

публикуват в профила на купувача. 
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 VI. На основание чл. 43, ал. 1, изречение второ от ЗОП посочвам 

връзка към електронната преписка в профила на купувача на община 

Струмяни, където са публикувани протоколите на комисията: 

https://www.strumyani.org/subsection-308-content.html  

 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, настоящото Решение 

може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред 

Комисия за защита на конкуренцията  (адрес: гр. София 1000, бул. Витоша 

№18, електронна поща: spadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg;). 

 

/П*/ 

ЕМИЛ ИЛИЕВ  

Кмет на община Струмяни 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал .3 от 

ЗОП 

https://www.strumyani.org/subsection-308-content.html
http://www.cpc.bg/

