
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ 

……………………………………………………….. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№16/29.01.2018 г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108  от Закона за обществените поръчки и 

отразени резултати в Протокол №1/26.01.2018г. , Протоколи №№2-1/26.01.2018г.; №2-

2/26.01.2018г.; №2-3/26.01.2018г. и Протокол №3/26.01.2018г.и  Протокол 

№2/15.01.2018г. и Доклад №1/29.01.2018г. на комисия, назначена със Заповед № 

14/26.01.2018г. на директора на  ТП ДГС Провадия за провеждане на  процедура Пряко 

договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Абонаментна услуга по охрана на обект на ТП "ДГС Провадия" чрез сигнално-

охранителна техника (СОТ) за 2018 г. , с включена доставка и монтаж на оборудване и авто 

патрулна реакция, както следва „ Каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и 

боеприпаси, находящи се в административна сграда на ДГС Провадия, 

гр.Провадия , обл.Варна, кв.”Север” , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №5/16.01.2018г на директора на 

ТП ДГС Провадия 

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

На първо място:  

      „Арес Груп 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.София №2, 

ЕИК 203035720, с вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа., при 

предложена цена:  
Предлагана ед. цена без ДДС :26.80 лева без ДДС 

Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

       На второ място:  

        „Грос Секюрити Сървиз“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление : гр.Варна, 

местност „Ален мак“ №835 ,  ЕИК 202690242, с вх.№122/25.01.2018г., час на 

постъпване: 10.45 часа при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС  : 26.90 лева без ДДС  

Предлагана обща цена без ДДС  295,90 лева 

      На трето място: 

         Оферта от „Респект 007“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул.Балатон №6, ЕИК 202311322, с вх.№123/25.01.2018г., час на постъпване: 11.20 

часа при предложена цена:  

Предлагана ед. цена без ДДС  : 27.00 лева без ДДС  

Предлагана обща цена без ДДС  297,00 лева 



      2.Участникът класиран на първо място за изпълнител- „Арес Груп 1“ ЕООД, 

седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.София №2, ЕИК 203035720, с 

вх.№125/25.01.2018г., час на постъпване: 14.05 часа., при предложена цена:  
Предлагана ед. цена без ДДС  :26.80 лева без ДДС 

Предлагана обща цена без ДДС  294.80 лева 

 

       3. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       4.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7  от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването , пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        5.Настоящото решение в един и същи ден , да се изпрати на участниците и да се 

публикува в Профила на купувача на ТП ДГС Провадия, на адреса на поръчката, както 

следва: https://wp.me/p82ovF-cyt. 
6.Документи за сключване на договор:  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

         4.Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП; 

          5.Заверено копие на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно 

изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност или съответен 

еквивалент по националното законодателство, когато участникът е чуждестранно лице 

         

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
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http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=824761&newver=2
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763

