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ЗАПОВЕД

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА СКЛЮЧЕНО РАМКОВО
СПОРАЗУМЕНИЕ

'blkr.
Днес, .................................... на основание на чл.93в, във връзка с чл.73, ал.1

от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Протокол от год. на Комисия по
чл. 936 ал.З т.4, във връзка с чл.34-36 от ЗОП, във връзка с процедура ТТ001511 
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил, чрез финансов лизинг, 
въз основа на сключено рамково споразумение" , обявявам следното:

РЕШЕНИЕ

I. Класирам допуснатите участници, чиито предложения отговарят на 
изискванията на Възложителя и ЗОП, както следва:

1. Райфайзен Лизинг България ООД, ЕИК 131206120, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул." Н. В. Гогол"№ 18-20, представлявано 
от Екатерина Атанасова Христова, Васил Костадинов Кошничаров и Николай 
Иванов Христов-Управители;

2. Интерлийз Ауто ЕАД, ЕИК 831257890 със седалище и адрес на управление: 
Гр.София, бул."Цариградско шосе" № 135 А, представлявано от Атанас Ботев -  
Изпълнителен директор и Теодор Валентинов Маринов - прокурист;

3. „Евролийз Ауто" ЕАД ЕИК 131289899, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1592, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 5, представлявано от Анисия 
Василева Аргирова, Гергана Георгиева Харбова,Асен Емануилов Асенов, Ивайло 
Емилов Петков - представляващи.

II. Да се подпише договор с
1. Райфайзен Лизинг България ООД, ЕИК 131206120, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1000, р-н Средец, ул." Н. В. Гогол"№ 18- 
20, представлявано от Екатерина Атанасова Христова, Васил Костадинов 
Кошничаров и Николай Иванов Христов - Управители

III. Договора да се сключи в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на настоящото решение, но не преди 
изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите 
участници за решението за определяне на изпълнител. При сключване на 
договора да се спазят изискванията на чл.42 от ЗОП.

IV. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10-дневен срок от датата на уведомяване.
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