
Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на
на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 181  ̂ ал.6 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 1, 
Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09- 
44-2 от 31.05.2018 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД за разглеждане и 
оценка на офертите в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с 
предмет „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД”, 
открита с Рещение № РД-09-44-1/ 08.05.2018 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК“ 
ЕАД, уникален № в регистъра на ОП 00120-2018-0006.

ОБЯВЯВАМ

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително избрания 
критерий за оценка, отразено в Протокол № 3 на Комисията е, както следва:

Първо място: „ТОП ЕЛАНА“ ООД с предложен сбор от единичните цени на 
всички артикули в размер на 13 945,43 лв. (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и 
пет лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС.

Второ място: „ЛАЗАР ДОДОВ -  ЛТ“ ООД с предложен сбор от единичните цени 
на всички артикули в размер на 14 632,74 лв. (четиринадесет хиляди щестстотин тридесет 
и два лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Определям за изпълнител на обществената поръчка участника „ТОП ЕЛАНА“ 

ООД, за когото са изпълнени условията по чл. 109 от ЗОП.

Да бъдат предприети действия по сключване на договор съобразно чл. 112, ал. 1 
във връзка с чл. 112, ал. 6 от ЗОП за възлагане на поръчката с класирания на първо място 
и определен за изпълнител участник.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото рещение да бъде изпратено в 
тридневен срок до участниците и да бъде публикувано в Профила на купувача заедно с 
всички протоколи от работата на комисията.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача, където са публикувани 
протоколите на комисията: http://nkrehabilitation.b<a/dostavka-na-materiali-za-tekushta-
poddrazhka-za-nuzhdite-na-sbr-nk-ead-3/

Настоящото рещение може да бъде . о^жадв^но/' пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получ ^^астниците.

За „С1 
Плумелина ДимшИрЬт^  ̂

изпълнителен директор

http://nkrehabilitation.b%3ca/dostavka-na-materiali-za-tekushta-

