
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  

8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-10-06 
гр. Котел, 10.01.2020 г. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и протокол с 

вх. № ПО-09-8/10.01.2020 г. представен от комисията, назначена със Заповед № РД-10-4/ 06.01.2020 г. за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти с предмет: „Изработка и доставка на 
формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за 
нуждите на ТП „ДГС Котел” и след като прецених констатациите и решенията на комисията като 
правилни и законосъобразни и в съответствие с условията, определени в документацията за поръчката  

 
О Б Я В Я В А М: 

 
Класирането на участниците в процедурата с предмет „Изработка и доставка на формуляри по 

Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП 
„ДГС Котел” с прогнозна стойност 1400,00 / хиляда и четиристотин /лв. без ДДС: 

Първо място: "ЕЛТЕХ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 040470310, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, обл. София, общ. Столична, район 
Младост, бул. "Цариградско шосе" № 72, с адрес за кореспонденция: гр. Димитровград, бул. 
"Димитър Благоев" № 1, управлявано и представлявано от Кирил Савов и Александър Савов - 
управители, с входящ номер на оферта Вх. № ПО-09-3 от 03.01.2020 г., в 11:02 часа с предложена 
„най-ниска цена” в размер на е 590,44 /петстотин и деветдесет лева и четиридесет и четири 
стотинки/ лв. без ДДС; 

Второ място: "АЛФА СТАР" ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 175296258, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, обл. София, общ. Столична, п. к. 1202, район 
Сердика, ул. "Братя Миладинови" № 77, с адрес за кореспонденция: п. к. 1202, гр. София, ул. 
„Братя Миладинови” № 104-108, вътрешна офис-сграда, управлявано и представлявано от 
Цветолюб Павлов - управител, с входящ номер  на оферта Вх. ПО-09-2 от 03.01.2020 г. в 10:21 часа, 

с предложена цена в размер на 764 /седемстотин шестдесет и четири лева/ лв. без ДДС. 
Мотиви за класирането: 
Офертите на участниците отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и 

документацията за участие в процедурата. Участниците са представили всички необходими документи, 
изискуеми от Възложителя. 

 Офертата на "ЕЛТЕХ" ООД отговаря на предварително оповестени изисквания на Възложителя 
съгласно критерия „най-ниска цена”. 

 
О П Р Е Д Е Л Я М за ИЗПЪЛНИТЕЛ  

на обществената поръчка, участника класиран на първо място: 
"ЕЛТЕХ" ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 040470310, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, п.к. 1000, обл. София, общ. Столична, район Младост, бул. 
"Цариградско шосе" № 72, представлявано от Кирил Савов и Александър Савов - управители, с 

предложена цена в размер на е 590,44 /петстотин и деветдесет лева и четиридесет и четири 
стотинки/ лв. без ДДС. 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред КЗК.  
Препис от настоящото Решение да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача 

в тридневен срок от издаването му. 
 

        /п/,/п/ * заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 
Директор на ТП „ДГС Котел" 


