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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ- ТЪРГОВИЩЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 1040-25-24 /10.12.2019 г. 

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

      Днес, 10.12.2019 г., в гр.Търговище, на основание чл.22, ал.1, т.6, във вр. с чл.108, т.1 във вр. 

с чл.106, ал.6 от ЗОП, долуподписаният Петър Димитров Стоицов -Директор на ТП на НОИ-

Търговище - длъжностно лице по чл.7,ал.1 от ЗОП, съгласно Заповеди №1016-40-

431/27.03.2019г. и №1016-40-461/01.04.2019г. на Управителя на Национален Осигурителен 

Институт, се запознах с  протоколите на комисията, назначена с моя Заповед №1015-25-

149/21.11.2019 г. Същата беше назначена  на основание чл.103, ал.1 от ЗОП във връзка с 

възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:  „Доставка на 

канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, 

включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”   Поръчката е открита с Решение № 1040-25-

15/16.10.2019г., обявена в АОП под №00145-2019-0161. Докладът на комисията ми беше 

предаден на 09.12.2019г, ведно с всички нейни протоколи. Аз го утвърдих на 09.12.2019г.  След 

анализ на  данните от протоколите и доклада считам, че комисията е провела процедурата в 

съответствие с нормативните изисквания  като е спазила всички изисквания на закона.  

       Правилно е приложен критерия за възлагане - най-ниска цена и въз основа на него е 

направена  преценка на офертите, които са постъпили и е осъществено класиране на 

участниците. Приемам за законосъобразно и правилно предложеното класиране и решавам да 

го използвам при постановяване на настоящото решение. Връзка към електронната преписка в 

профила на купувача, за протокола: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/, номер на поръчката 25-

2019-1015-25-125. Въз основа на събраната обстойна информация от цялата преписка на 

обществената поръчка и на основание чл.108, т.1 от ЗОП 

О Б Я В Я В А М: 

       I.Класираните участници  в процедурата са: 

ПЪРВО МЯСТО: „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 131230324, адрес: гр.София, бул. „Цариградско 

шосе” №139,  представлявано от Тончо Иванов Гарушев - управител, с подадена оферта с вх. № 

1028-25-20/19.11.2019 г, 15:18 часа, с предложена обща цена за извършване на периодични 

доставки на канцеларски материали в размер на 2959.34 лева ( две хиляди деветстотин петдесет 

и девет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС. 

 

ВТОРО МЯСТО: „Офис трейд България”  ЕООД – ЕИК 200664302, адрес: гр.Попово, ул. 

„Райко Даскалов” № 16, представлявано от Иван Грозев Запрянов – управител, с подадена 

оферта с вх. № 1028-25-14/15.11.2019 г, 13:36 часа, с предложена обща цена за извършване на 

периодични доставки на канцеларски материали в размер на  3713.20 лева ( три хиляди 

седемстотин и тринадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.       

         II. Отстранени участници:  

https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/


          няма 

 

              III. Определям за изпълнител участника, класиран на първо място, а именно: 

              ПЪРВО МЯСТО: „Транс Ко 04” ЕООД – ЕИК 131230324, адрес: гр.София, бул. 

„Цариградско шосе” №139,  представлявано от Тончо Иванов Гарушев - управител, с 

подадена оферта с вх. № 1028-25-20/19.11.2019 г, 15:18 часа, с предложена обща цена за 

извършване на периодични доставки на канцеларски материали в размер на 2959.34 лева 

( две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС. 

             Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията  на 

адрес:  България, гр.София 1000, бул.”Витоша” №18  в 10-дневен срок от уведомяването 

съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 На основание чл. 24, ал. 1, т.2 от ППЗОП  настоящото решение да се изпрати в един и 

същи ден  до всички участници и да се публикува в профила на купувача. . 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР 

ТП  НА НОИ - ТЪРГОВИЩЕ .чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

                                                                                               / ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОИЦОВ / 


