
    
 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 
 

„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3 
от 04.12.2018 г. 

 
за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. 
Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене” 

 
На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и вземайки 

предвид работата на комисията, назначена със Заповед № 0082-02/28.11.2018 г. за разглеждане, оценка и 
класиране на подадените оферти в цитираното публично състезание, която е обективирана в утвърдените 
Протокол № 1 от 29.11.2018 г. и Протокол № 2 от 03.12.2018 г., установих, че процедурата е проведена 
при спазване на целите, реда и условията, регламентирани в ЗОП и Правилника за прилагането му. 

След като се запознах с представените протоколи установих, че комисията е работила в 
съответствие с изискванията на закона, при спазване принципите на публичност и прозрачност и е 
осигурила равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция на всички 
участници. Комисията е разгледала офертата на участника, като е проверила съответствието на 
представената информация с предварително обявените в обявлението и документацията за участие 
условия и я е оценила съгласно определения критерий „Най-ниска цена“. Комисията е оценила участника 
в процедурата по степента на съответствие на офертата му с предварително обявените от възложителя 
условия. 

Като взех предвид резултатите от разглеждането и оценяването на подадената оферта и 
класирането, извършено от комисията, 

Р Е Ш И Х: 
1. Обявявам класирането на участника, както следва: 

Първо място - „ТОП СПРИНТ“ ЕООД с предложена разходна цена на километър - 2,02 лв./км. 
без включен ДДС. 

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на 
специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. 
Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене”, участникът, класиран на 
първо място - "ТОП СПРИНТ" ЕООД с предложена разходна цена на километър пробег - 2,02 лв./км. 
без включен ДДС. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 дневен срок от получаване на 
уведомлението за него, като жалбата следва да бъде подадена до Комисията за защита на конкуренцията, 
гр. София, бул. Витоша № 18 с копие до възложителя. 

Настоящото решение следва да се публикува в профила на купувача и за него да се уведоми 
участника. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  

http://tssop-knyazhevo.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       (П)* 

Венета Бочева Ал-Шериф 

Директор 

* Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


