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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90
E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

РЕШЕНИЕ
№ 4/23.03.2016г.
гр.Генерал Тошево
На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки, и Протоколите от
дейността на Комисията назначена по реда на чл.34 от ЗОП със моя Заповед № РД-0644/18.03.2016г. относно провеждането на открита процедура с предмет на поръчката
Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части,
материали и консумативи на изпълнителя
ОБЯВЯВАМ:
I. Обявявам следното класиране на допуснатите участници и оферти, въз
основа на мотивите на Комисията отразени в Протоколите от дейността и.
На първо място:
Офертата на участника ТОП - АВТО ООД с ЕИК 124534588, предложил цена за
изпълнение на поръчката от 19,00 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично
време лева без ДДС.
II. Обявявам за изпълнител на обществената поръчка участника, чиято
оферта е класирана на първо място, при условията предложени от него в
офертата.
ІІІ. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ:
1. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП настоящото решение да се връчи на
участниците в деня на издаването му лично срещу подпис, или да им се изпрати по
факс съгласно чл.58а, ал.2 от ЗОП. Упълномощавам адвокат Цветан Георгиев да
осъществява обмен на информация по електронен път с участниците в процедурата,
при условията на чл.58а, ал.2 от ЗОП, като използва официалната си електронна поща
с която е регистриран в Регистъра на българската адвокатура: law.consult.bg@gmail.com
2. При липса на предпоставките на чл.120, ал.5 от ЗОП, решението влиза в сила
на 04.04.2016 г.
3. След влизане в сила на настоящото решение да бъде подготвен договор за
възлагане на обществената поръчка на класирания на първо място.
4. След влизане в сила на настоящото решение, и с оглед законосъобразното
сключване на договор, следва да ми се представят доказателства за обстоятелствата
декларирани по чл.47, ал.1 от ЗОП както следва:
-Свидетелство за съдимост на всеки от управителите. Този документ се
изисква за доказване на липсата на обстоятелствата изброени в чл.47, ал.1, т.1 и ал.2,
т.2 от ЗОП.
-Удостоверение за липса на задължения на дружеството по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, издадено не по-късно от един месец датата на подписване
на договора.
-Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към общината в която е

седалището му, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП във вр.с чл.120, ал.1 от ЗОП, настоящото решение
подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от съобщаването му на участниците,
пред Комисията за защита на конкуренцията.
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