
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53

А
,    

 
тел./факс: 0336 62912-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ РД-06-340/07.12. 2017 г. 

 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на  обществена поръчка за 

избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване 

на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство 

„Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“ 

 

        Росица Генова - в качеството си на Директор на ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай, 

като взех предвид констатациите на комисията, назначена със Заповед № РД-06-

167/23.10.2017 г. със задача да извърши подбор, разгледаждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез 

провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване на специализиран превоз на 

ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, 

гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“, открита с Решение № РД-06-110/28.09.2017 г. на 

Директора на ПГСС „Васил Левски” и обявена в РОП на АОП с Обявление ИДН  № 807 351 

от 28.09.2017г., отразени в Протокол № 1 от 07.11.2017 г., Протокол № 2 от 28.11.2017 г. и 

Протокол № 3 от 06.12.2017 г., Доклад от 06.12.2017г., обобщаващ резултатите от работата 

на комисията, мотивиращи настоящото Решение, както и на основание на основание чл.181, 

ал.6 от ЗОП  

О Б Я В Я В А М: 

        I. Класирането на участниците в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез 

провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване на специализиран превоз на 

ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, 

гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“, извършено от комисията по разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти, съобразно критерия за оценка на офертите „Най-ниска 

цена”, както следва: 

        Първо място: Участник „Едитурс 99“ ЕООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на предмета на поръчката в размер на 87 585,68 лв. (словом: осемдесет и 

седем хиляди петстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки).  

    

       ІІ. Определям участника „Едитурс 99“ ЕООД за изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална 

гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“. 

         

ІІІ. Отстранени от участие в процедурата участници няма.  

       IV. Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.197 от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

             Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 



2 

 

             Комисия за защита на конкуренцията 

             Адрес: гр.София, бул.”Витоша” № 18 

             Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 

             http:// www.cpc.bg 

          V. На основание чл.43, ал.1 и чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 

тридневен срок на участниците в процедурата, като едновременно с това да се публикува в 

Профила на купувача на ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай на адреса на електронната 

преписка на обществената поръчка, а именно:     

https://pgss-vlevski.com/porachka-id/ 

 

Възложител:   * Заличена информация  

на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Росица Генова 

Директор на ПГСС „Васил Левски”,  

гр.Първомай 

 

mailto:cpadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg/

