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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Б У Р Г А С  
  

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ РД-10-228 

 
Бургас, 30.11.2016 г. 

 

                  На основание чл. 187 и следващите от Закона за обществените поръчки в Областна 

администрация Бургас е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна 

администрация Бургас“. 

             За участие в процедурата в Областна администрация Бургас са постъпила два броя 

оферти както следва: 

  1. Оферта с вх. № 26-00-794/23.11.2016 год., подадена от  “Омникар Ауто” ООД, ЕИК 

115013855, със седалище и адрес на управление: с. Труд, община Марица, област Пловдив, ул. 

„Карловско шосе“ № 42, представлявано от Златомир Ангелов Ангелов и Валери Харутюн 

Мектупчиян, заедно и по отделно. 

  2. Оферта с вх. № 26-00-795/24.11.2016 год., е подадена от  “София  - Франс Ауто - 

Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 

„Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков. 

  При разглеждане на подадените оферти, на основание чл. 107, т. 2 , б. „а“ от ЗОП 

длъжностните лица са отстранили от участие офертата подадена от “Омникар Ауто” ООД, 

ЕИК 115013855, поради несъответствие техническото предложение с изискванията на 

Възложителя. Офертата подадена от „София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504 

отговаря на изискванията на Възложителя. Предложената от участника цена е в рамките на 

прогнозната стойност, определена от Възложителя. 

             Въз основа на направените констатации, длъжностните лица предлагат на Възложителя 

да сключи договор със “София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и 

адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов 

Демирков за обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на ново моторно превозно 

средство/МПС/ за нуждите на Областна администрация Бургас“. 

 Предвид гореизложените мотиви, съгласно утвърден протокол от 29.11.2016 год.,  

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

                    І. ОБЯВЯВАМ участниците, класирани в процедурата по възлагане обществена 

поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за 

нуждите на Областна администрация Бургас“, както следва: 

 

 На първо място оферта с вх. № 26-00-795/24.11.2016 год., е подадена от  “София  - Франс 

Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 
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„Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков, с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 24 079,62 лв./двадесет и четири хиляди седемдесет и 

девет лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

       ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна администрация 

Бургас“ - “София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов 

Демирков, с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 24 079,62 

лв./двадесет и четири хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 

                    ЗАДЪЛЖАВАМ участника, определен за изпълнител на поръчката при сключване на 

договора да представи в Областна администрация Бургас следните документи: 

1. Свидетелство за съдимост на представляващия; 

2.   Удостоверение за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила. Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП за удостоверяване на посочените обстоятелства 

кандидата или участника представя – удостоверение от органите по приходите и удостоверение 

от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. Оригинален документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 

203.98 лева (хиляда двеста и три лева и деветдесет и осем стотинки), съставляваща 5 % от 

стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията е в една от следните форми: - банкова гаранция, 

парична сума внесена по сметка на Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR  7630 

3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас или застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

               Настоящата заповедта не подлежи на обжалване. 

           Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА   /п/ 

Заместник Областен управител на област Бургас 

упълномощена на основание чл. 7, ал.1 от ЗОП 
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