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З А П О В Е Д 

№ ШЪ 
град Добрич, j /3 { 0 9 2019год. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.2 от ЗОП и чл.193 от ЗОП, във връзка 
с та. 110» ал.1 т.2, ал.2, т.4, б „а" от ЗОП 

I. О П Р Е Д Е Л Я М : 
„Вали Комшотърс" ООД, с БИК 115742567, със седалище и адрес на управление : 

гр.Велико Търново, ул."Самуил" № 6, представлявано от Димитър Иванов Хинов за 
изпълнител по ОП 6 „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)" от 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на комгаотърни конфигурации и офис техника за 
нуждите на община Добричка по обособени позиции". 

Мотиви: С утвърден протокол от 26,08.2019г., за разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите оферти, за избор на изпълнител по обществена поръчка „Доставка на 
компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени 
позиции" по ОП 2 „Доставка на 12бр. лазерни принтера" и ОП 6 „Доставка на 5бр. 
непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)" е класиран участникът „Бизнес офис 
корект" ЕООД. В определения срок класираният участник не се яви, депозира писмо с рег.№ 
Вхк-4679/12.09.2019г. на община Добричка, за отказ от сключване на договор по ОП 2 и ОП 
6. За ОП 2 „Доставка-на 12бр. лазерни принтера" няма класиран участник на второ място. По 
ОП 6 „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)" на второ място е 
класиран „Вали Компютърс" ООД. 

II. П Р Е К Р А Т Я В А М : 
От обществена поръчка „събиране на оферти с обява" с предмет: „Доставка на 

компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени 
позиции" следните обособени позиции: 

Обособена позиция 2 , Доставка на 12бр. лазерни принтера", 
Обособена позиция 3 „Доставка на 1бр. таблет"; 
Обособена позиция 5 „Доставка на 1 бр. GPS устройство за измерване на площи". 
Мотиви: Единственият класиран участник по ОП 2 отказва да сключи договор. 

Представените оферти за участие по ОП 3 и ОП 5 не отговарят на условията за представяне, 
включително за форма, начин и срок. 

Настоящата заповед да се публикува в профила на купувача на адрес: 
http://dobrichJca.bg/profiIe/orders/Q-22072019-290 и да се изпрати до участниците в един и 
същи ден. 

Организация и контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Иванова -
директор дирекция АПИОТУС. 

Настоящата заповед подлежи на обш^абРй^З $да на АПК. 
/I \ ж / / \У 

ИНЖ.ТОШКО ПЕТКОВ 
Кмет на община Добричка 

Съгласувал: 
Румяна Иванова 
Директор дирекция 

Изготвил: 
Кристина Костова 
Юрист 
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