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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 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 4/16.03.2017 г., гр. Генерал Тошево 

 

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществени поръчки, след като се  

запознах с протоколите от дейността на Комисията назначена с моя Заповед № РД-06-

22/07.03.2017г. за провеждането на ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни 

леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, 

смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя, 

офертите на участниците, и като съобразих становището на комисията изразено в 

представеният ми доклад за работата и, ведно с протоколите от заседанията и 

публикувани в профила на купувча на адрес: http://dgsgtoshevo.sidp.bg/зоп-2017-2/,  с 

настоящото мотивирано решение, 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I. Обявявам следното класиране на допуснатите участници и оферти, въз 

основа на мотивите на Комисията отразени в  Протоколите от дейността и: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

Критерий за оценка 

 

ТОП - АВТО ООД с БУЛСТАТ 

124534588 

1.ЦЕНА 19,00 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично 

време 

 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

II. На основание чл.109 от ЗОП обявявам за изпълнител на обществената 

поръчка участника 

ТОП - АВТО ООД с ЕИК 124534588, седалище и адрес на управление гр. 

Добрич, ул."Околовръстен път-Дружба 4" 88,тел. 0896020606, 0896006100, 

topavto@abv.bg, представлявано от НЕДЯЛКО КОСТАДИНОВ чл.4 от ЗЗЛД и 

МИРОСЛАВ РУМЕНОВ чл.4 от ЗЗЛД , с вх.номер на офертата РД-04-440/06.03.2017г.-

13,30ч., чиято оферта е класирана на първо място, при условията предложени от 

него в офертата му. 

  ІІІ. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Настоящото решение да се връчи на участниците в 3 /три/ дневен срок от 

деня на издаването му, лично, на адреса посочен от участника/ците чрез пощенска 

пратка с обратна разписка, на електронна поща, като съобщението с което се изпраща 

решението да бъде подписано с електронен подпис, или по факс съгласно чл.43, ал.2 от 

ЗОП.  
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2. При липса на предпоставките на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението влиза в 

сила след изтичане на 10 дневен срок от получаването му от участниците. 

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 липсата на 

основания за отстраняване на участника съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП както следва: 

-Свидетелство/а за съдимост на всеки от управителите. Този документ се 

изисква за доказване на липсата на обстоятелствата изброени в чл.54 ал.1, т.1 от ЗОП. 

-Удостоверение за липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски 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, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

-Удостоверение за липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски на дружеството по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към общината в която е седалището му, както и 

към общината по седалище на възложителя, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила, 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението по 

чл.58, ал. 1, т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление 

или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя 

декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. 

5. С оглед законосъобразното сключване на договор, следва да ми се представят 

доказателства за липсата на основания за отстраняване на участника съгласно чл.67, 

ал.6 от ЗОП, а именнно актуални документи, удостоверяващи съответствието с 

поставените критерии за подбор както следва: 

-списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата;  

-декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които 

ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;  

 

6. На основание чл.112, ал.1 от ЗОП след представяне на документите по т.4 от 

настоящото решение, но не преди изтичане на 14 дневен срок считано от най-късната 

датата на връчване на участник, да се сключи договор за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки 

автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, 

смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от 

изпълнителя с определеният за изпълнител участник. 

 

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото 

решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от съобщаването му на 

участниците, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 
                                                                     

 

      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......п /печат/....................                                                                                         
                                                                                                                                                                  /подпис и печат/ 

                                                                                                      инж. Йорданка Тончева чл.4 от ЗЗЛД  
                                                          /трите имена и длъжност/                  
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