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Р Е Ш Е Н И Е 
 

               № 561/03.12.2015 година 
 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 
На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки и отразени констатации, 

решения и мотиви в протоколи № 1/16.11.2015, № 2/24.11.2015 г. и № 3/03.12.2015 г. на 
комисията, назначена с моя Заповед № 532/16.11.2015 г. за провеждане на обявената с мое 
Решение № 487 от 19.10.2015 г. открита процедура за  възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой нов и неупотребяван високопроходим 
автомобил 4х4, за нуждите на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП,  
 

 О Б Я В Я В А М :  
 

I. Класирането на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка чрез 
покупка на 1 (един) брой нов и неупотребяван високопроходим автомобил 4х4, за нуждите 
на “Южноцентрално държавно предприятие” ДП, открита с Решение № 487 от 19.10.2015 
г. на Директора на „Южноцентрално държавно предприятие”, съгласно предварително 
обявения критерий „най-ниска цена”, както следва:  

Класирам на първо място участника „КАЛЕ АУТО”ООД, с ЕИК 200926142, със 
седалище и адрес на управление: град Сливен, бул.”Цар Симеон”№ 18”А", представлявано 
от Христо Михов Трънчев – управител, по направените от него предложения за изпълнение 
на поръчката, както следва:  

За доставка на 1 (един) брой нов и неупотребяван високопроходим автомобил 4х4, в 
размер на 165 000 лева /словом: сто шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, съответно  в 
размер на 198 000 лева /словом: сто деветдесет и осем хиляди лева/ с ДДС.Цената е с 
включени всички разходи за изпълнение на доставката, вкл. транспорт, транспортни 
застраховки, митнически сборове, такси, документация и др., франко мястото, определено 
от възложителя. 
 Предложен срок за доставка 10 (десет) календарни дни, считано от датата на 
сключване на договора и с технически характеристики на автомобила съгласно 
предложението му за изпълнение на поръчката. 

 
О П Р Е Д Е Л Я М :  

 
II. За изпълнител на обществената поръчка с предмет ,,Доставка чрез покупка на 1 

(един) брой нов и неупотребяван високопроходим автомобил 4х4, за нуждите на 
“Южноцентрално държавно предприятие” ДП, участника, класиран на първо място „КАЛЕ 
АУТО”ООД, с ЕИК 200926142, със седалище и адрес на управление: град Сливен, бул.”Цар 
Симеон”№ 18”А", представлявано от Христо Михов Трънчев – управител, по направените 
от него предложения за изпълнението й. 
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 На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците 
в откритата процедура, в 3-дневен срок от издаването му. 

 
Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. Жалбата се 
подава едновременно до КЗК и до директора на „Южноцентрално държавно предприятие”. 

 
 
 

ДИРЕКТОР:   ............/п/..................... 
                                     (инж.Б. Арабаджиев) 

 


