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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  
№ 13/25.03.2020 г. 

Гр.Генерал Тошево 

 
 

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

запознах с Доклада и протоколa от дейността на Комисията назначена с моя Заповед 

№РД-06-51/20.03.2020г. за провеждането на ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица 

(чл.18, ал.1, т.13, вр.с чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП) за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет Доставка на препарати за растителна и лесозащита с прогнозна 

стойност 5000 лв. без вкл. ДДС, офертата на участника, и като съобразих становището 

на комисията изразено в представеният ми доклад за работата и, ведно с протокола от 

заседанието и публикувани в профила на купувача на адрес: 

http://dgsgtoshevo.sidp.bg/zop-2020-6/, с настоящото мотивирано решение  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

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

поръчка участника, ВАСМАРК ООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на 

управление в чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД (ЗАЕДНО И И 

ПООТДЕЛНО), при условията предложени от него в офертата му при следните 

мотиви: 

След като се запознах с протокола и доклада от работата на комисията и цялата 

документация, установих, че участникът е представил оферта, която отговаря в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, и същият е в състояние да изпълни качествено 

и в срок обществената поръчка, и не са налице условията на чл.109, т.1 от ЗОП, а 

именно не са налице задължителните основания за отстраняването на участника, а 

подадената оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. 

 

  III. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Настоящото решение да се изпрати на участника в 3 /три/ дневен срок от 

деня на издаването му, като се връчи лично, на адреса посочен от участника 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, и да 

бъде публикувано в профила на купувача в преписката на процедурата в деня на 

изпращането. 

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 участника. 

3. След влизане в сила на настоящото решение да бъде подготвен договор за 

възлагане на обществената поръчка, както и да се уговори начина и датата за 

сключване на договора. 

4. С оглед законосъобразното сключване на договора, следва да ми се представят 

доказателства за липсата на основания за отстраняване на участника съгласно чл.58, 

ал.1 от ЗОП както следва: 

4.1. Свидетелства за съдимост на управителите, за доказване на липсата на 

обстоятелствата изброени в чл.54 ал.1, т.1 от ЗОП – осигурява се от участника 

определен за изпълнител. 



4.2.Удостоверение за наличие или 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 – да бъде изискано 

служебно от компетентните органи от упълномощеното от мен лице. 

4.3.Удостоверение за наличие или 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 на изпълнителя – да бъде изискано служебно от компетентните органи от 

упълномощеното от мен лице. 

4.4.Удостоверение за наличие или 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 по седалище на 

възложителя– да бъде изискано служебно от компетентните органи от 

упълномощеното от мен лице. 

4.5.Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда" за обстоятелството по  чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4, 

като информация за подаване на заявление за снабдяване с това удостоверение е 

налична на адрес http://www.gli.government.bg/page.php?c=207  

В удостоверенията е посочен изходящ номер, генериран от електронната ни 

система, и код за достъп.  

Чрез кода за достъп заявителят или всяко трето лице, на което заявителят 

предостави кода за достъп, може да разгледа издаденото удостоверение на 

страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 

https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification  

Представя се от участника определен за изпълнител. 

 

5. На основание чл.112, ал.1 от ЗОП след влизане в сила на настоящото решение 

и представяне на документите по т.4, да се сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка 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  Найденова 
                                                          /трите имена и длъжност/   
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