
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 291 
гр. Варна, 22 март 2018 г. 

 
за определяне на изпълнител на  

обществена поръчка 
 
На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, във вр. с чл. 109 от ЗОП, и Протокол №1 от 05-14.02.2018 г., 
Протокол №2 от 22.02-06.03.2018 г., Протокол №3 от 13-22.03.2018 г.  и утвърден Доклад от 
22.03.2018 г. за работата на комисията назначена със Заповед №116/05.02.2018 г., за провеждане 
на публично състезание за възлагане на обществена поръчка № Д(И)-56-17 “Подмяна на 2 броя 
трансформатори 1000 kVA и един трансформатор 1600 kVA, Пристанище Варна – изток“, открито с 
Решение № 09 от 04.01.2018 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на 
АОП под №822911 
 

1. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка № Д(И)-56-17, съгласно получена комплексна оценка, която съответства в 
най-голяма степен на предварително обявените условия на процедурата, както следва: 
 
На I- во място: „ДИМ - 93” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Тодор 
Димов” № 10, ет. 4, ап. 11, тел. 052/636-183, 0889306655, факс 0882/664-359, email: 
dim93ood@abv.bg, представлявано от ЙОВЧО ЙОВЧЕВ – Управител на „ДИМ - 93” ООД, с обща 
стойност на ценовото предложение в размер на 105 976,33 лева без ДДС. На II-ро място: няма; На 
III-то място: няма. 
  
 

2. ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка № Д(И)-56-17, класирания на 
първо място участник „ДИМ - 93” ООД. 

 
 

3. НАРЕЖДАМ с класирания на първо място участник „ДИМ - 93” ООД да се сключи 
договор за изпълнение на обществена поръчка № Д(И)-56-17 “Подмяна на 2 броя трансформатори 
1000 kVA и един трансформатор 1600 kVA, Пристанище Варна – изток“. 

 
 

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на участниците и 
в един и същи ден да бъде публикувано на профила на купувача. 

 
 
Изпълнителен директор: 
 
 
 
 
*                                                                                                                                                                                 
Петър Сеферов 
 

 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 


