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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 451/17.02.2020
НА ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
след утвърждаване на Доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, съставен и подписан на
11.02.2020 г., предаден ми на същата дата, ведно с подписани Протоколи, както следва:
Протокол № 1 започнат на 20.12.2020 г. и завършен на 24.01.2020 г.; Протокол № 2
започнат на 29.01.2020 г. и завършен на 04.02.2020 г., както и цялата документация по
обществената поръчка от Комисията, назначена с моя Заповед № 3944/20.12.2019 г., да
разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител по обществена
поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на компютърна и периферна
техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна
техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални
услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община
Бургас“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна
техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас“ за
Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна техника за
нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас, открита с мое
Решение № 3633/27.11.2019 г. и вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП
под уникален номер № 00797-2019-0067,

РЕШИХ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ в частта по Обособена позиция № 2 на
цитираната по-горе обществена поръчка участника, както следва: „СТЕМО“ ООД, ЕИК
817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Николаевска“ №48 и
адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.„Адам Мицкевич“ №5, представлявано от Стефан
Моров, Георги Тихов и Христо Ковачев - в качеството им на управители, лице за контакт
Атанас Маринов, тел.: 056/828485, факс: 056/530414, електронен адрес:
bs.office@stemo.bg.
II. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:
НЯМА
III. Прекратена обществена поръчка в частта по Обособена позиция 1 –
„Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на
мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051Страница 1 от 2
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C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на
територията на Община Бургас“ с Решение № 113 от 16.01.2020 г. на Йорданка Ананиева
заместник-кмет при Община Бургас, /Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно
Заповед № 288/03.02.2020 г./.
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок
от издаването му до участниците в процедурата, по един от следните начини:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с
електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2. по факс.
Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на
решението.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени погоре, да се публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за
връчено от датата на публикуване на съобщението.
IV. На основание чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП,
настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а,
ал.3 от ЗОП.
V. На основание чл. 36а, ал.1, т.5 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП,
протоколите и окончателният доклад на Комисията за провеждане на процедурата, да се
публикуват в профила на купувача на Община Бургас, под формата на електронни
документи, към обособената електронна преписка на процедурата, на интернет адрес:
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40699, при условията на чл. чл. 36а, ал.3 от
ЗОП.
VI. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – 199 от ЗОП.
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до
Възложителя в 10-дневен срок от получаване на решението. Право на обжалване има
всеки заинтересован участник.
ДИАНА САВАТЕВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. заповед № 375/11.02.2020 г.)
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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