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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 1/04.05.2020 г. 

 

 

Подписаният по-долу Анета Младенова, в качеството си на управител  на „ЧИСТОТА“ЕООД 

на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във 

връзка с чл.22 ал.5 и чл.109 от ЗОП, и след като се запознах и възприех изцяло дейността, 

констатациите и мотивите в протоколи №1/21.04.2020г., №2/24.04.2020г. на комисия, 

назначена с моя Заповед № 40 от 21.04.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в 

публично състезания за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на 

ЗОП с предмет: „Наемане на техника с оператор за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, 

гр.Бургас по две обособени позиции“ и предвид направените предложения за допускане и 

отстраняване на участници в процедурата, които доводи на комисията възприемам изцяло 

като обективни, правилни и законосъобразни, напълно приемам предложенията за допускане, 

респективно за отстраняване на участници от процедурата, включително и основанията - 

фактически и правни, на които посочените от комисията участници следва да бъдат 

допуснати, респективно отстранени, чиито мотиви се  съдържат в: 

1. протоколи №1/21.04.2020г., №2/24.04.2020г., отразяващи дейността на комисията във връзка 

с разглеждане на подадените оферти, установяване съответствието им с изискванията на 

Възложителя, оценяване и направеното от комисията класиране, и предложение за определяне 

на изпълнител. 

2. Съдържащите се в офертата на участниците условия и направените предложения от 

комисията за класиране, съгласно протоколи №1/21.04.2020г., №2/24.04.2020г. на комисията, 

с настоящето решение  

 

I. ОБЯВЯВАМ И ООПРЕДЕЛЯМ  

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Наемане на техника с оператор за 

нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, гр.Бургас по две обособени позиции“ 

 

Както следва  

за обособена позиция 1: участникът „ЕЛТЪР“ЕООД 

за обособена позиция 2: участникът „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГС“ООД 

 

 

На основание чл.112 ал.1 вр.с ал.6 от ЗОП, да се сключи в едномесечен срок след влизането в 

сила на решението за определяне на изпълнител договор за обществена поръчка с участника, 

класиран на първо място и определен за изпълнител, при съблюдаване разпоредбата на чл.112 

ал.1 от ЗОП. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати на участниците в 

процедурата и да се публикува на „Профила на купувача", в един и същи ден, в тридневен срок 

от издаването му при спазване разпоредбите на чл.42, ал.5 от ЗОП. 
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Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 

  http://sredets.bg/publicOrders-578.html 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, 

Тел.: 02 9884070. E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

…………………………….. 

АНЕТА МЛАДЕНОВА 

УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ЕООД 

 

 

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД. 
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