
 

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-10-173/22.05.2020г. 
                 на основание чл.108, т.1 от ЗОП, и чл.68, ал.2 от ППЗОП 

І.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ класирания  на  първо място  участник след 

проведена от ТП ДГС Мъглиж процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет: 

„Доставка чрез закупуване на препарати  за растителна защита и почвени торове за срок 

от 12 месеца“, а именно:  „ВИОЛА-АЕ“ ООД, с адрес за кореспонденция: 

гр.Сливен,ул.“Славянска“№3 

 

МОТИВИ: 

„ВИОЛА-АЕ“ ООД, е представила всички изискуеми документи, които удостоверяват, че 

участника  отговаря на изискванията и критериите на възложителя за изпълнение на 

поръчката. Участника е класиран на І-во място с предложена обща цена за доставка на 

посочените в техническата спецификация артикули в размер на 2 018,40 /две хиляди и 

осемнадесет лева и четиридесет стотинки / лв без ДДС. 

 ІІ.На основание чл.194, ал.1 от ЗОП в едномесечен срок от определянето на 

изпълнителя да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка, след 

представяне на следните документи:  

1.Свидетелства за съдимост на лицата, представляващи дружеството. 

2.Удостоверения за липса на задължения на дружеството по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от 

ДОПК- към общината по седалище на участника в процедурата и седалище на 

възложителя, както и удостоверение за липса на задължения към държавата. 

3.Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство по 

несъстоятелност - от компетентния съд. 

4. Удостоверение от ИА „ Главна инспекция по труда” за липса на установено с влязло в 

сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 

245 и чл. 301-305 от КТ при изпълнение на договор за обществена поръчка.  

5.Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от прогнозната 

стойност на поръчката, а именно 100.92 ( сто лева и деветдесет и две стотинки) лева 

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

                                                                                                                                                                      

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

                                                                                             /инж.Тошо Петров/ 
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