
Р Е Ш Е Н И Е

№ 25-18/08 .04 .2019  r.

След като се запознах с цялата Документация (Документация за участие, Обявление, 
оферти, протоколи, Доклад) по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на символични подаръци (иидивидуалио пакетирани 
агитационно -р екла м н и  текстилни сувенири) за к р ъ в о д а р и т ел и открита с Решение № 
75-9/26.02.2019г. на Директора на РЦТХ - Гр. Пловдив, включително и с работата на 
Комисията по чл.103, ал.З от ЗОП, въз основа на представените ми с Окончателен Доклад - 
Протокол №1/20.03.2019 година, Протокол №2/01.04.2019 година, Протокол № 3/05.04.2019г. 
и Доклад по чл. 106 от ЗОП с вх. № 75-12/08.04.2019 г. и като установих, че е спазен изцяло 
реда на ЗОП и ППЗОП, че оценката и класирането са реализирани, съобразно обявените 
критерии, показатели и методика, както и че липсват нарушения и са спазени императивни те 
норми на ЗОП, то на основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал.6 и чл. 
181, ал.6 от 3011

РЕШИХ:

1.0БЯВЯВАМ класирането на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на символични подаръци (иидивидуалио 
пакетирани агитационно -  рекламни текстилни сувенири) sa кръводарители", 
проведена чрез публично състезание, както следва:

На Първо място: „Ауто Ойлс“ ЕООД, гр. Пловдив с комплексна оценка от 88,38 т.
На Второ място: Кооперация „Панда“, гр. София с комплексна оценка от 79,00 т.

Н.ОПРЕДЕЛЯМ за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
символични подаръци (иидивидуалио пакетирани агитационно -  рекламни текстилни 
сувенири) за к р ъ в о д а р и т е л и проведена чрез публично състезание, участника класиран 
на първо място, а именно а именно „Ау го Ойлс” ЕООД, Гр. Пловдив, Адрес: гр. Пловдив, 
Ул. "Георги Трингов" № 2А.

III. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО:

С Доклад вх. № 75-12/08.04.2019 г. ми бяха предоставени за запознаване 
официалните протоколи от работата на назначената за провеждане на процедурата 
Комисия, с приложенията към тях, както и цялостната тръжна документация, 
включително постъпилите оферти на участниците.

При провеждане на процедурата, действията на Комисията са обстоятелствено 
отразени в писмен вид, като форма за валидност, не са вземани решения в нарушение на 
ЗОП, ППЗОП или на интересите на Възложителя. Класираният участник, съответно 
определеният за Изпълнител на обществената поръчка отговаря на обявените 
изисквания, както и са спазени критериите за оценка на офертите на кандидатите.

Класираният на първо място участник в процедурата следва да се кредитира с 
доверие и с него да се сключи Договор за изпълнение по реда на чл.112-116 от ЗОП.

Ето защо не съществува основание за прекратяване на процедурата, а обратно - за 
определяне на Изпълнител на същата, с оглед и на императивната норма на чл.108 и чл. 
109 от ЗОП.



Протоколите и Доклада на комисията, назначена да разгледа и оцени 
офертите са достъпни на следния адрес:

http://www.rcth-plovdiv. com/pro fil-na-kupuvacha/op-vazlagani-chrez-protzeduri-po-zop 
Копие от настоящото Решение да се изпрати до участниците в процедурата, в 

3 /три/-дневен срок, считано от датата на постановяването му и на основание чл. 42, ал.5 
от ЗОП, публикувано в Интернет страница на Възложителя, в раздел „Профил на 
купувача”.

Съласно разпоредбата на чл. 22, ал.5, т. 4 от ЗОП се посочва, че прогнозната стойност 
на поръчката е съгласно посочената в обявлението й -  135 000 лв без ДДС.

IV. ОРГАН КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

Комисията за защита на конкуренцията 
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” 18 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: w w w .cpc.bg

V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП -  в 10 -  дневен срок от 
получаването на Решението за определяне на Изпълнител.

ДИРЕКТОР НА РЦТХ- ГР. ПЛОВДИВ:.............................
/Д-Р С. Д./

* Основанието за заличаване на всички заличени данни в протокола е чл.Зба, ал.З от
ЗОП.
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