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ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

4850- ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ.”ПЕРЕЛИК” № 1, ТЕЛ. 0887704654,  

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ П-ДГ-2/ 22.10.2019 г. 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

  

На основание чл. 22, ал.1, т.6, чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 108, т. 1  от Закона за 

обществените поръчки ЗОП, утвърдените Протокол № 1 от 04.10.2019 г., Протокол № 2 от 

16.10.2019 г. и Протокол № 3 от  21.10.2019 г. от работата на комисия, назначена със 

Заповед № 21 от 25.09.2019 г. на временно изпълняващата длъжността Директор на ДГ 

Чепеларе – Катя Георгиева Калфова, за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти в публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 

2, т. 1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пелети от 

дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ гр. Чепеларе”, 

открита с Решение № П-ДГ-1/ 03.09.2019 г., 

 

 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

Класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, 

направено въз основа на показателя „икономически най-изгодна оферта“ - оптимално 

съотношение качество/цена, показателите и методиката за оценка на офертите 

 

Първо място - Участник „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 

Комплексна оценка 100.00 точки. 

 

Второ място – Участник „ХАЙТЕК” ООД 

Комплексна оценка 78.79 точки. 

 

Трето място – Участник „КАЛИМОН“ ЕООД 

Комплексна оценка 78.27 точки. 

 

Четвърто място – Участник „БОССТОР‘ ООД 

Комплексна оценка 74.82 точки. 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

За изпълнител на обществената поръчка, възлагана по реда на публичното състезание с 

предмет: “Доставка на пелети от дървесни стърготини по предварителна заявка за 

нуждите на ДГ гр. Чепеларе”, открита с Решение № П-ДГ-1/ 03.09.2019 г., класираният на 

първо място участник „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, ЕИК: 175245413 
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МОТИВИ: след като се запознах с протоколите от работата на комисията установих, че 

предложението на участника отговаря изцяло на обявените от Възложителя условия, както и 

на приложимата нормативна уредба. Участникът е направил най-добро предложение за 

изпълнение при поставеният критерии цена/качество и е в състояние да изпълни обществена 

поръчка качествено и в срок.  

 

С участника определен за изпълнител, „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, да се сключи договор по реда 

на чл.112 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на пелети от 

дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ гр. Чепеларе” 

 

 

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ 

 

Няма отстранени участници в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

 

       * * * 

 

Настоящото решение представлява индивидуален административен акт и подлежи на 

обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в срок от 10 (десет) дни от 

получаването му, съгласно разпоредбите на чл.197, ал. 1, т. 7, б. „а)” от Закона за 

обществените поръчки, при спазване на условията на чл. 196 – чл.199 от ЗОП. 

 

Решението да бъде изпратено на всички участници в процедурата на основание чл.43, ал.1 от 

ЗОП в тридневен срок от  издаването му. 

 

Решението, заедно с протоколите от работата на комисията следва на бъдат публикувани на 

интернет страницата на Възложителя – ДГ Чепеларе, на електронната преписка на 

обществената поръчка, в раздел „Профил на купувача“ - в съответствие с разпоредбата на чл. 

24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в деня на 

изпращането на решението на участниците.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

       

  

                                 КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЛФОВА …п… 

                                  ВрИД Директор на ДГ Чепеларе 

 

 

*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във 

връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 


