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Р Е Ш Е Н И Е 

           № 4281 

            София, 07.08.2015г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

На основание чл. 73 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), отразени резултати в Протокол № 1 от 

16.07.2015г., Протокол № 2 от 24.07.2015г. и Протокол № 3 от 30.07.2015г., заедно с Приложение № 

1 към него, от работата на Kомисия, назначена със Заповед № РД-09-46/16.07.2015г.  за провеждане 

на ,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, открита с Решение № 3224/04.06.2015г. на Председателя на агенцията и 

Решение за промяна № 3471/17.06.2015г., 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

1. Класирам участниците в процедурата както следва: 

  

Първо място: „ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД; 

 

Второ място: „САПИЕНТ” ЕООД; 

 

Трето място: „ГАМА/СОФИЯ” ЕООД; 

 

Четвърто място: „ХОСТЕР” ЕООД. 

 

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник 

„ПАТОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД. 

  

3. Договорът за възлагане на обществената поръчка, с определеният изпълнител, да се сключи в 

законоустановения срок и при спазване на изискванията на чл. 41- чл. 43 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

  

4. На основание чл. 73, ал. 3 и 4 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в 3 (три) 

дневен срок от издаването му, като в същия ден се публикува в електронната преписка на 

процедурата в профила на купувача/обществени поръчки, на адрес: www.statereserve.bg, заедно с 

протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице пред Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК), по реда на чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП. 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ         (П) 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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