
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-281 

гр. Костенец, 28.06.2018 г. 

 

 За класиране на участник и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати 

с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 22.05.2018 г., Протокол №2 от 14.06.2018 г., 

Протокол №3 от 28.06.2018 г. и Доклад с изх.№12-21 от 28.06.2018 г. на комисия, назначена 

със Заповед №РД-04-219 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец за провеждане на 

открита процедура на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на финансов 

лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец”, открита с Решение 

№РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, Обявление с №841888 за която 

обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка №00484-

2018-0008 от 12.04.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-finansov-lizing-4x4-avtomobil  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-21 от 22.06.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при 

условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

  ІІ. Класирам участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка при 

условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, 

според критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ и в най-пълно 

съответствие с предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

„НАР“ ООД, с ЕИК 126634404 

- ценово предложение за 18 483.32 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и 

три лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС. Цената е платима в лева, при следния 

погасителен план: първоначална вноска 20% от цената в размер на 3 202.68 лв. /три хиляди 

двеста и два лева и шестдесет и осем стотинки/ с ДДС, плюс вноска от 512.90 лв. 

/петстотин и дванадесет лева и деветдесет стотинки/ с ДДС и 36 /тридесет и шест/ 

месечни погасителни вноски по 512.90 лв. /петстотин и дванадесет лева и деветдесет 

стотинки/ с ДДС.  

 ІІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка при 

условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, 

както следва: 

  „НАР“ ООД, с ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 

п.к.6300, ул. „Таню Войвода“ №11, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, п.к.6300,             

бул. „Съединение“ №69, пощенска кутия 64, пощенски клон 4, тел.: 038/622565, факс: 

038/662151, електронна поща: nar_bg@abv.bg, представлявано от Музафер Хабиб Рамадан – 

Управител.  

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр.София, бул.„Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................./П/........................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
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