
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП гр. СЛИВЕН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – „МЪГЛИЖ” 

Гр. Мъглиж пл. ”Трети Март” 24 email: dgsmuglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16; 
                                       

РЕШЕНИЕ 

№РД-10-187/02.06.2020г. 
                 на основание чл.108, т.1 от ЗОП, и чл.68, ал.2 от ППЗОП 

І.ОБЯВЯВАМ следното класиране на офертите от  проведена обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки с предмет 

“Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП 

„Държавно горско стопанство “ Мъглиж” 
 

На I -во МЯСТО: „МАКОМИ ГРУП“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр.Казанлък, 

ул.“Георги Бенковски“№7, тел.0897777909 с предложена цена в размер 3843.00 (три хиляди 

осемстотин четиридесет и три лева)лв без ДДС 

 

На II -ро МЯСТО: „ВОДЕН СВЯТ“ ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Стара 

Загора,кв.Кольо Ганчев,ул.“Тракийка“№16, тел.0878330045, e-mail: info@vodensviat.bg; с 

предложена цена в размер на 4000.00 (четири хиляди)лв без ДДС. 

МОТИВИ: 

Участниците са представили всички изискуеми документи, които удостоверяват 

съответствието им с изискванията и критериите на възложителя за изпълнение на 

поръчката.  
II. На основание чл.109 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ класирания на първо място 

участник, а именно „МАКОМИ ГРУП“ ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Казанлък, 

ул.“Георги Бенковски“№7, тел.0897777909. 

 ІІІ. Отстранени участници в процедурата, съгласно обявените условия и критерии за 

оценка : НЯМА. 

ІV. 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.Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител. 

2.Преди сключването на договора,участникът избран за изпълнител следва да представи 

изискуемите документи по чл.112 от ЗОП,а именно: 

•За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост. Валидно свидетелството 

за съдимост представено в оригинал или нотариално заверено копие или електронно 

свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника. Срокът на валидност на 

свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от датата на издаване. Документът се 

представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 

от ППЗОП.  

• За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника. Когато в 

удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или 
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съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, участникът представя 

декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 

издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.  

• За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда”. Удостоверенията следва да са оригинал или 

заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на 

договора.  

•Гаранция за изпълнение на договора в размер на 193.00 (сто деветдесет и три ) лева, 

представляваща 5% от стойността на договора. 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 “ЮИДП” ДП - ТП ДГС „Мъглиж”: IBAN: IBAN: ЦКБ АД- клон 

Казанлък  IBAN  BG 92 CECB 97 90 10 C 76 42 700  BIC-код CECB BGSF–Централна 

кооперативна банка, а банковата гаранция-оригинал, безусловна,неделима и неотменяема 

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

валидност равен на срока на договора, удължен с един месец. 

3. На основание чл.196 от ЗОП настоящото Решение не подлежи на обжалване. 

4. Настоящето решение да се публикува в „Профил на купувача“ в електронната преписка 

на процедурата, като с публикуването му се приема, че заинтересованите лица, 

кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в него обстоятелства. 

ето му. 
 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                ДИРЕКТОР ТП ДГС: (п) зал.на осн.Регл.(ЕС)(2016/679) 

                                                                                                       /инж.Тошо Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


