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РЕШЕНИЕ 

Г. 

За обявяване класирането на участниците и участника, определен 
на открита процедура за възлагане на обществена иоръ 

$а изпълнител •да, 

ош 

1X1 * 

На основание чд. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП- о 
16.02.201 бг./ и въз основа на резултатите от разглеждането и оценк 
отразени в Протокол № 1/27.05.2016 г., Протокол № 2/22.06,2016 
№ 3/05.07.2016 г. от дейността на комисията назначена със Заповед № 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, по повод 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки - ik 
искрозащитни, за правоимащшг персонал на „БДЖ-Товарни превози" Е 
Решение № 16/14.04.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни пр | 
Обявление за обществената поръчка от дата 14.04.2016г., с УНП № 0 
Регистъра на обществените поръчки към АОП, и в изпълнение на т 
Протокол № 106/25.03.2016 г. от проведено заседание на Съвета на. 
„Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с per, № 01-00-143! 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, 

ДВ. бр. 13 от 
^та на офертите 

г. и Протокол 
£18/27.05.2016г. 
овеждането на 
рахо-, студо- и 
ООД", открита с 
вози" ЕООД и 
558-2016-0014 в 
18.1 и т.18.2 от 
директорите на 

Г24.03.2016г. от 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането на участниците в обществената поръчка, в съответс 
критерий за оценка и избор на изпълнител - икономически най-изгод 
спазване на приложимите правила на Закона за обществените поръчки 
бр. 13 от 16.02.2016г./, както следва; 

1. На първо място: единственият участник ТШШ „ЗДРАВОХОД 
с Вх. № 48/25.05.2016г., постъпила в 10:30 часа, с комплексна оценк 

П. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Дост 
обувки - прахо-, студо- и искрозащитни за правоимащия персонал н 
превози" ЕООД, класираният на първо място участник, както следва: 

свие с обявения 
аа оферта и при 
/ЗОП- отм., да. 

с Оферта № 1, 
l -100 точки; 

=шка на работни 
„БДЖ-Товарни 

Участникът ТПКИ „ЗДРАВОХОД", с предложена обща стойност 
обществената поръчка в размер на 384959.00 лв. (триста осе 
хиляди деветстотин петдесет и девет лева) без ДДС. 

зй изпълнение на 
мдаесет и четири 

III. На основание чл.73, ал.З от ЗОП в тридневен срок от издавана 
решение, същото да бъде изпратено до участниците в обществен? 
основание чл.73, ал.4 от ЗОП настоящото решение да бъде публик 
Протокол JNk 3/05.07.2016 г. от дейността на комисията, назначе: 

на настоящото 
.та поръчка. На 
увано заедно с 

на със Заповед 



№ 218/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарнк превози" Е( 
на чл.226, алЗ от ЗОП и в същия ден да бъдат изпратени 
„ЗДРАВОХОД". 

IV. На основание члЛ20, ал.5, тА от ЗОП в десетдневен cpojc oij 
настоящото решение, същот^ мож-е^а бъде обжалвано но реда ш||чл. 
Комисията за защита на kohj~~ 

ишк. Любомир Сямеоет 
Управгжел на „ 

uiuclsrc ост^сщ-ш ъл. Я о> З З И £ [ 

ОД4 при условията 
а участника ТПКЙ 

получаване на 
120 от ЗОП пред 


