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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 596 

 София, 27.01.2017г. 

 

за определяне на изпълнител на обществената поръчка 

 

На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), отразени резултати в утвърден Доклад с вх. № 595/27.01.2017г., ведно с 

Протокол № 1/30.11.2016г., Протокол № 2/12.12.2016г., Протокол № 3/04.01.2017г., 

Протокол № 4/12.01.2017г. и Протокол № 5/17.01.2016г.  от работата на Комисия, 

назначена със Заповеди № РД-09-97/29.11.2016г., № РД-09-109/27.12.2016г. и № РД-09-

3/13.01.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ за провеждане на процедура - „публично 

състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектно решение, 

доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на измервателна 

система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано 

комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. 

Сливен при ТД „Държавен резерв“, открита с Решение № 5209/28.10.2016г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Възложител на обществената поръчка, по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 10 на ЗОП, е 

Станимир Димитров Пеев – Председател на  Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка,  съгласно определения в 

обявлението критерий за възлагане на поръчката - „най-ниска цена“, участникът 

„СТИМЕКС” ООД, предложил Общата цена за изпълнение на обществената 

поръчка в размер на 338 949,74 (триста тридесет и осем хиляди деветстотин 

четиридесет и девет лева и 74 стотинки) лева без включен ДДС, съответно 406 739,69 

(четиристотин и шест хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 69 стотинки) лева с 

включен ДДС.        

III. Прогнозната стойност на поръчката е до 350000 (триста и петдесет хиляди) лева 

без включен ДДС съответно 420000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева с ДДС. 

IV. Одобрявам и утвърждавам изготвения от комисията Доклад с вх. № 

595/27.01.2017г., ведно с Протокол № 1/30.11.2016г., Протокол № 2/12.12.2016г., 

Протокол № 3/04.01.2017г., Протокол № 4/12.01.2017г. и Протокол № 5/17.01.2016г. 

- неразделна част от доклада, за работата на Комисията. 

V. Договорът за възлагане на обществената поръчка, с определения изпълнител, да се 

сключи съгласно клаузите на проекта на договора, като в него бъдат извършени 

съответните корекции, съобразно постигнатите договорености и при спазване на 

изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

 

 

 



 

 

 

VI.  На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в 3 (три) дневен срок от издаването му, копие на 

настоящото решение да се изпрати до участникът в процедурата: СТИМЕКС” ООД, 

като съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в същия ден решението заедно с Доклада и 

протоколите на комисията (1-5) да се публикува  в електронната преписка на поръчката, 

в Профила на купувача/Процедури на следния интернет адрес: 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveniporchki/proektno-reshenie-

dostavka-montazh-instalirane-i-vvezhdane-veksploatacziya-na-izmervat/. 

 

 VII. Съгласно чл. 197 от ЗОП, Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок от получаването му. 

 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ                         /П/ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveniporchki/proektno-reshenie-dostavka-montazh-instalirane-i-vvezhdane-veksploatacziya-na-izmervat/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveniporchki/proektno-reshenie-dostavka-montazh-instalirane-i-vvezhdane-veksploatacziya-na-izmervat/

