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РЕШЕНИЕ 

 
№  РД – 01 - 143/14.06.2018 г. 

 

          На основание чл.106,ал.6 и чл.108,т.1 от Закона за обществените поръчки,във 
връзка с открита с Решение №РД-01-107/26.04.2018г.,публикувано под ID 844222 в АОП 
на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ процедура по ЗОП и Доклад на комисията 
назначена със Заповеди № РД-01-132/05.06.2018год. и № РД-01-141/12.06.2018год.  на 
Директора на ТП ДГС Стара Загора инж.Иван Чергеланов за провеждане на обществена 

поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка чрез закупуване на 2(два) броя 
употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на Териториално поделение 

„Държавно горско стопанство Стара Загора“ 
 

М О Т И В И : 
 

 Извършената оценка и класиране на предложенията в процедурата,които са ми 
представени с Доклад по реда на чл.106,ал.1 от ЗОП от назначената за процедурата 
комисия,извършени по критерия „най-ниска цена“. Възприемам изцяло мотивите на 

комисията изложени в протоколите от работата й относно допускането, оценката и 
класирането на офертите на участниците в процедурата. Участниците са представили 
всички изискуеми документи във вида и формата, в които се изискват, отговаря на 
квалификационните изисквания за допускане до участие, представили са валидно, 
попълнено и подписано съгласно изискванията за участие в процедурата техническо 

предложение за изпълнение на поръчката и ценова оферта, които не надвишават 

обявения финансов ресурс. 
 

Р Е Ш И Х : 
 

1.ОБЯВЯВАМ следното класиране на постъпилите оферти: 
  

I МЯСТО - Участник  „“Мели-2000“ ЕООД с предложена цена в размер на 13 

950.00лв (тринадесет хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС . 

 

Няма класирани на ІІ-ро място участници. 

 
2.На основание чл.109 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока 
проходимост за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара 
Загора“:фирма„Мели-2000“ ЕООД гр. Стара Загора, с ЕИК 123738675.,с адрес на 
управление:обл.Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.Кольо Ганчев 
№37,ет.2,представлявано от Антон Тончев Милев-управител; 

 
3.Отстранени от участие в процедурата няма. 
 
4.На основание чл.112,ал.1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената 
поръчка с участника класиран на първо място и определен за изпълнител. 
 
4.1.Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок от влизането в сила на 

настоящото решение за определяне на изпълнител,но не преди изтичане на 14-дневен 

срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. 
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Може да се сключи договор за обществена поръчка преди изтичане на 14 /четиринадесет/ 
дневен срок от уведомлението,когато определеният за изпълнител е единствения 
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати. 
 

4.2.Преди сключването на договора,участникът избран за изпълнител средва да 
представи изискуемите документи по чл.112 от ЗОП,а именно: 
 
•Документ,от който да е видно,че не е обявен в несъстоятелност или в производство по 
несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или  
преустановил дейността си, а в случай че  кандидатът или участникът е чуждестранно 

лице – да не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Документа се представя в 

оригинал или заверено копие. 
• Документ,от който да е видно,че няма задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището 

на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с 
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
Документа се представя в оригинал или заверено копие. 

•Гаранция за изпълнение на договора в размер на 697.50 /шестстотин деветдесет и седем 

лева и петдесет стотинки/ лева,представляваща 5% от стойността на договора за целия 

му срок.Избраният за изпълнител участник сам избира формата на гаранцията.Гаранцията 

във форма на парична сума може да се внесе по банков път по сметка на ТП „ДГС Стара 

Загора“ : IBAN : BG 49RZBB91551003844624;   BIC : RZBB9155 ;     БАНКА  Райфайзен 

банк ЕАД, а банковата гаранция-оригинал,безусловна,неделима и неотменяема банкова 

гаранция,издадена от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на 

валидност с 45 дни по-дълъг от срока на договора. 

 
5. Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.197,ал.1,т.7 от ЗОП пред 
КЗК в 10 дневен срок от получаването му. Жалбата се подава едновременно пред КЗК с 
адрес: гр.София, бул.Витоша № 18 и пред ТП ДГС Стара Загора. 

 
7.На основание чл.43,ал.1 от ЗОП препис от настоящото решение да се изпрати на 

посочения по-горе участник в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува в 

Профила на купувача на основание чл.42,ал.2 от ЗОП. 

       

 

                   Директор ТП ДГС Стара Загора:……/п/*…… 
* ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

                                                                                             ( инж.Иван Чергеланов ) 

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 


