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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 4932 

София, 16.09.2014г. 
 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗОП 

 
На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати 

в Доклад за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-09-66/08.09.2014г., ведно с 
Протокол №1/08.09.2014г. и Протокол № 2/12.08.2014г., за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Извършване на транспортна услуга за превоз на 4 995, 168 тона 
хлебна пшеница от "Зърнени храни" АД - зърнобаза Разград до зърнобаза Образцов чифлик”, 
открита с Решение № 4932/22.08.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 
 
 

О Б Я В Я В А М: 
 

I. Следното класиране: 
  
Първо място: „Булмаркет автотранспорт” ЕООД с оферта с вх. № 5105/04.09.2014г. 
 
II. Отстранени участници: 
 
„Тончеви Тетово транс” ООД - оферта с вх. № 4945/02.09.2014г., на основание чл. 69, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 
С писмо с вх. № 4945/08.09.2014г., участникът моли да не се разглежда представената от 

него оферта, поради допуснати грешки при подаване на документите, в резултат на което 
Комисията предлага на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участникът да бъде отстранен. 
 

III. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на гореописаната обществена поръчка участника 
„Булмаркет автотранспорт” ЕООД; 

 
IV. НАРЕЖДАМ: 
1. На основание чл. 92а, ал. 7, изр. първо от ЗОП, договорът за възлагане на обществената 

поръчка да се сключи с определения в т. III от настоящото Решение изпълнител. 
2. Настоящото решение може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице пред 

Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 от Закона за обществените поръчки, в 
десетдневен срок от получаването му. 

3. На основание чл. 92а, ал. 6 от ЗОП настоящото решение заедно с доклада от комисията да 
се изпратят в 3 (три) дневен срок от издаването му до участниците и в същия ден да се публикуват 
в Профила на купувача. 
 
 
ЕМИЛ КОЛЕВ                      /п/ 
Председател на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси” 


