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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 839/23.12.2016 г. 

 
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

  

 На основание чл.108, т.1 от ЗОП и отразени резултати в доклада от 19.12.2016г. на 

Комисия, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. и изпратена покана до участници в 

процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, обявена с Решение 

№ 639/05.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, публикувано на страницата на 

Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 00938-2016-

0003 и в профила на купувача на интернет адрес www.natfiz.bg. 

                                                  

О Б Я В Я В А М: 

 
І. Класираните участници, както следва: 

Първо място - „СЕКЮРИТИ ДИМИТРОВ” ЕООД - с предложена обща стойност за 

изпълнение на услугата  144 000,00 лв. без ДДС  

Второ място - „МАТИ – 2010“ ЕООД - с предложена обща стойност за изпълнение на услугата  

149 500,00 лв. без ДДС 

Трето място - „АСО София” ООД - с предложена обща стойност за изпълнение на услугата  

150 000,00 лв. без ДДС 
 

 

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка по ЗОП участника, класиран 

на първо място - „СЕКЮРИТИ ДИМИТРОВ” ЕООД, ЕИК 202541946, със седалище и адрес на 

управление: гр. Сапарева баня  2650, ул. „Дъга” №5, представлявано от Димитър Иванов 

Димитров – управител. Участникът е изпълнил напълно изискванията на възложителя, съгласно 

поканата за участие в процедурата. Предложението на участника е в рамките на определения от 

възложителя финансов ресурс и покрива нуждите на възложителя. 

 

 На основание чл.43, ал.1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, 

същото да се изпрати в един и същи ден до участниците в  процедурата и да се публикува в 

профила на купувача. 

 Връзка към електронна преписка:  

http://natfiz.bg/public/zop/protceduri-po-chl.20-al.2/protcedura-na-priako-dogovariane-s-predmet-izv-

rshvane-na-denonoshchna-okhrana-na-sgradi-i-imushchestvo-na-natfiz-kr-st-o/ 

 

http://natfiz.bg/public/zop/protceduri-po-chl.20-al.2/protcedura-na-priako-dogovariane-s-predmet-izv-rshvane-na-denonoshchna-okhrana-na-sgradi-i-imushchestvo-na-natfiz-kr-st-o/
http://natfiz.bg/public/zop/protceduri-po-chl.20-al.2/protcedura-na-priako-dogovariane-s-predmet-izv-rshvane-na-denonoshchna-okhrana-na-sgradi-i-imushchestvo-na-natfiz-kr-st-o/
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 На основание чл.112 от ЗОП, да се сключи договор с участника, класиран на първо място 

от комисията и определен за изпълнител. 

            Настоящото решение може да се обжалва в 10- дневен срок от получаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията.  

 

 

    Възложител: * Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

                                                                  

                                                          проф. д-р Станислав Семерджиев 

      Ректор 


