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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 3718-1/05.10.2017г. 

 

за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и утвърден доклад с вх. № 3718/04.10.2017 г. от комисията, 

назначена със Заповед № РД-09-88/13.09.2017г. на Председателя на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), да разгледа, оцени и класира 

получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“, открита с 

Решение № 2218/22.08.2017г., публикувано обявление в РОП под ID № 801810 и в ОВ на ЕС 

под №  2017/S 161-331998. 

 

І. О Б Я В Я В А М 

 

класиране на участниците в обществената поръчка с предмет: „Доставка на МПС 

за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“, по всяка обособена позиция, както 

следва: 

 

1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4” 

 

 Първо място  - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 83 332,00 (осемдесет и три хиляди триста тридесет и два) 

лева без ДДС, съответно 99 998,40 (деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет 

и осем лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

 

      2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с 

пълноценни 4+1 места” 

 

Първо място  - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без 

ДДС, съответно 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева с ДДС. 

 

 

 



ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка на МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“, класираните на първо място участници по 

всяка обособена позиция, както следва: 

 

  1. I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4”, участника „Еуратек ауто“ ООД, с 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката - 83 332,00 (осемдесет и три хиляди 

триста тридесет и два) лева без ДДС, съответно 99 998,40 (деветдесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 

      Мотиви: Участникът „Еуратек ауто“ ООД отговаря на всички изискванията на ЗОП 

и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. Офертата на участника е  разгледана и оценена съобразно критерия 

за оценка, приет от възложителя. 

 

      2. II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с 

пълноценни 4+1 места”, участника „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без 

ДДС, съответно 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лева с ДДС.  

Мотиви: Участникът „Еуратек ауто“ ООД отговаря на всички изискванията на ЗОП 

и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в 

обществената поръчка. Офертата на участника е  разгледана и оценена съобразно критерия 

за оценка, приет от възложителя. 

                                

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се публикува в 

електронната преписка на процедурата в профила на купувача на електронен адрес:  

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/op-2017-dostavka-na-

mps-za-nuzhdite-na-da-drvvz-po-obosobeni-poziczii/ 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП 

пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 

 

 

 

 

………………….П……………………. 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 
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