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ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

А 0 '  ^  d lo i-C o rДнес, . .................. г............ на основание на чл.73, ал.1 и ал. 2 от Закона за
обществени поръчки (ЗОП)(отм.) и Протокол №1, №2 и №3 на Комисия по чл. 
68, във връзка с чл. 34-36 от ЗОП(отм.), във връзка с открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с номер ТТ001512 и предмет: „Доставка и 
поддръжка на нов багер ", открита с Решение на Възложителя № ДР-246 от 
12.04.2016 г., публикувано на 12.04.2016 г. обявление в Агенция по обществени 
поръчки под номер на преписката 00435-2016-0035, обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

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

1. „Си Ем Ел България" АД, с ЕИК 202096909, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1124, р-н Средец ул. „Петър Делян" 28, представлявано 
от Камен Тотев Нонев.

2. „Елтрак България" ЕООД с ЕИК 040195177, със седалище и адрес на
управление: Гр. София 1331, р-н Връбница, бул. „Европа" №439,
представлявано от Фрагкискос Дукерис, Пламен Иванов Стойчев

3. „Тайтън Машинари България" АД с ЕИК 201915639, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1574, р-н Слатина, ж.к.Тържище Слатина - 
Булгарплод, ул. „Проф. Цветан Лазаров" 13, бл. Административена сграда 
Римекс, представлявано от Кристиян Маг. Миттердорфер.

II. Да се подпише договор със „Си Ем Ел България” АД, с ЕИК 202096909,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, р-н Средец ул. „Петър 
Делян" 28, представлявано от Камен Тотев Нонев.

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 
договорите да се спазят изискванията на чл.42 от ЗОП (отм.).

IV. Гаранциите за участие да се освободят съгласно чл.62 във връзка с чл. 61 от 
ЗОП (отм.).

V. Участника избран за изпълнител да представи гаранция за изпълнение в 
размер на 3204,55 лв., което се равнява на 2 % от стойността на договора.

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