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Р Е Ш Е Н И Е 

 №9 

гр. Върбица, 21.03.2019 г. 

 

 
Във връзка с протоколно решение №1 на комисия, назначена със Заповед 

№65/19.03.2019 г. за провеждане на процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – 

публично състезание с предмет: „Доставка на смазочни материали, антифриз и 

други консумативи за служебните автомобили на ТП „ДГС ВЪРБИЦА"                                            
 

О Т К Р И В А М: 
 

Производство по чл. 72, ал. 1 от ЗОП - установено ценово предложение от 

1586,60 лв. на Кандидат №2 „ММ 66“ ЕООД с над 20% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници в процедурата. 

Определям срок от 5 работни дни от получаване на настоящото решение, в 

който срок Кандидат №2. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен, трябва да представи в ТП 

„ДГС Върбица“ подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото 

му предложение.  

Обосновката  следва  да  бъде  представен а  в срок  до 5  дни от  

получаване  на рещението от  участника ,  в противен случай ще бъде  

отстранен  от  участие  в  процедурата  на  основание  чл.  54 ,  ал.  1 ,  т .  5 ,  

б .”б”  от  ЗОП.  
 

Решението не подлежи на обжалване.  

Да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица и да се изпрати 

на „ММ 66“ ЕООД, гр. Шумен по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП за сведение и 

изпълнение. 

Да се публикува на профила на купувача. 
 

В тридневен срок след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, председател 

ят на комисията да свика заседание на комисията за оценка на получената 

обосновка, и за окончателна оценка, и класиране на кандидатите. 

Контрол по изпълнение на решението възлагам на …чл. 59 от ЗЗЛД…– зам.-

директор при ТП. 

 

 

 

………..П………… 
ИНЖ. …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на ТП ДГС Върбица 
 

 


