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РЕШЕНИЕ 

№РД-01-194 
01.08.2018г., гр.Стара Загора 

 
         На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108, т.1, чл.109 от Закона за 

обществените поръчки и утвърден Протокол на комисията, назначена със 

Заповед №РД-01-193/31.07.2018г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, в 

изпълнение на  Решение №РД-01-180/16.07.2018 г. за възлагане на   обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „ИЗРАБОТКА И 

ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И 

ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ НЕОБХОДИМИ БЛАНКИ ПО ЗАДАНИЕ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

СТАРА ЗАГОРА“ публикувано в електронния портал на АОП с ID №9078494, и 

след като се запознах с работата на комисията, чийто решения намирам за 

правилни и законосъобразни и в съответствие с условията, определени в 

документацията за поръчката, 

І.ОБЯВЯВАМ: 

         Следното класиране на кандидатите за изпълнители на обществена 

поръчка с предмет: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА 

ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ 

НЕОБХОДИМИ БЛАНКИ ПО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА“: 

На I-во място „Алфа стар“ЕООД, с адрес за 

кореспонденция:гр.София,п.к.1202,ул.Братя Миладинови №104-108, с 

предложена цена за изработка и доставка в размер на 17.30лв /седемнадесет 

лева и тридесет стотинки/  

На II-ро място „Елтех“ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Димитровград, 

п.к.6400,бул.Димитър Благоев №1,тел.039161043, факс:039194180, e-mail: 

office@eltehbg.com с предложена цена за изработка и доставка в размер на 

20.94лв /двадесет лева и деветдесет и четири стотинки/   

                                                      ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ: 
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          За изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място 

участник, а именно: „Алфа стар“ЕООД  

 

                                                      ІІІ.НАРЕЖДАМ: 

 

1.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. 

 

1.1.Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок от влизането в сила 

на настоящото решение за определяне на изпълнител,но не преди изтичане на 

10-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението 

за определяне на изпълнител. 

 

1.2.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 осъден с влязла в сила присъда, освен ако 

е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, 

чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 

353е от Наказателния кодекс.Документа се представя в оригинал или заверено 

копие. 

•Документ,от който да е видно че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако 

е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна. Документа се представя в оригинал или заверено 

копие. 

•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 
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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 100.00 /сто лева/ 

лева,представляваща 5% от стойността на договора за целия му срок. 

  

2. 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 ДЛС Мазалат с 

адрес:село Горно Сахране,община Павел Баня,ул.Опълченска №1 А. 

 

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

на участниците 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:  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                                                    / Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  / 
       

 

 

 
      
 

                                                                
 


