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Р Е Ш Е Н И Е 
№ РД-01-301/27.11.2018г. 

 
На основание чл. 108 от ЗОП и във връзка с отразените резултати в протокол, 

предаден ми с цялата документация от комисия, назначена със заповед № РД-01-
271/08.11.2018г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора” инж. Иван Чергеланов, за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, за участие в процедура 
чрез открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените 
поръчки, с предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство 
за срок от 12 месеца“ и открита с Решение № РД-01-249/01.10.2018 г. на директора 
на ТП „ДГС Стара Загора”. 

I. ОБЯВЯВАМ следното класиране на допуснатите до участие в процедурата 
участници, както следва: 

На първо място - офертата на „Диневи -01” ЕООД  гр. Стара Загора, предложил 
цена от 14 480.83/четиринадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 
осемдесет и три стотинки/ без ДДС. 

II. Определям участника, класиран на първо място „Диневи -01” ЕООД  гр. 
Стара Загора, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“ 

МОТИВИ: След като се запознах с протокола от работата на комисията, 
установих, че тя е изпълнила своите функции. Спазени са изискванията на ЗОП за 
осигуряване на публичност и равнопоставеност при провеждане на процедурата. 
Изпълнено е задължението за съставяне на протокол, в който подробно са описани 
действията и констатациите на комисията. В заседание, комисията установява, че 
всички представени документи с критерий за подбор на участника, отговарят 
изцяло на изискванията за подбор, както и предложението за изпълнението на 
поръчката. 

III. На основание чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на 
настоящата заповед: 

На основание чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска 
предварително изпълнение може да бъде обжалвано чрез Директора на ЮИДП ДП 
ТП „ДГС Стара Загора” пред Административен съд гр.Стара Загора в тридневен 
срок от съобщаването му. независимо дали административният акт е бил оспорен. 
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IV. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител в 
обществена поръчка преди изтичане на 10 /десет/ дневен срок от уведомлението, 
когато определеният за изпълнител е единствения заинтересован участник и няма 
заинтересовани кандидати. 

V. Решението да се публикува в  „Профил на купувача” в деня на изпращането 
му и до участниците в процедурата. 

VI. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.196 от  ЗОП в 10 дневен 
срок от получаването му. 

                                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


