МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН
ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ»
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com

РЕШЕНИЕ
№ РД -10 -123
гр. Карнобат, 10.06.2020 год.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.109 от ЗОП
и отразени резултати в представените ми протоколи и доклад, предадени ми с цялата
документация от комисията, назначена със заповед № РД 10-116/03.06.2020 год. на
Директора на ТП „ДГС Карнобат” за разглеждане, оценка и класиране на оферти за
участие в открит конкурс за обществена поръчка с предмет: Възлагане на механизирана
поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни
прегради”, открита с Решение № РД-10-95/28.04.2020 година на Директора на ТП „ДГС
Карнобат”, изх.№ ПО-05-26/28.04.2020 г., номер на преписка 02716-2020-0063 АОП,
номер на обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 085-201891
РЕШИХ:
1. КЛАСИРАМ на първо място „ДЪБРАВА” ЕАД, с ЕИК 812117460, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „”Иван Шишман” №8, представлявано
от Ангел Николов Гъбов, с предложена от дружеството цена за изпълнение на
обществената поръчка описана по-горе в размер на 3553 лв. /три хиляди петстотин
петдесет и три лева/ без ДДС.
2. Поради липса на други участници в процедурата НЯМА класиран на
второ място.
С оглед изложеното по-горе ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената
поръчка с предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи
минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”, открита с мое
Решение № РД-10-95/28.04.2020 г., изх.№ ПО-05-26/28.04.2020 г., номер на преписка
02716-2020-0063 АОП, номер на обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 085-201891, класирания
на първо място участник „ДЪБРАВА” ЕАД, с ЕИК 812117460, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ул. „”Иван Шишман” №8, представлявано от Ангел Николов
Гъбов, с предложена от дружеството цена за изпълнение на обществената поръчка в
размер на 3553 лв. /три хиляди петстотин петдесет и три лева/ без ДДС
Мотиви: Участникът е класиран на първо място и изпълнителят на обществената
поръчка е избран въз основа на обявения от Възложителя критерии за оценка на
офертите „икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на „най-ниската
цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. Представената оферта в пълна степен,
съответства на предварително обявените условия и подробно описаните в заданието на
Възложителя изисквания. Няма други участници в процедурата.

II. Отстранени участници в процедурата няма. Класиран на второ място няма
поради липса на други участници в процедурата.
III. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на това решение поради липса на
други участници в процедурата, освен класирния на първо място.
IV. На основание чл.112, ал.6, предложение второ от ЗОП да се сключи договор
за възлагане на обществена поръчка с участника класиран на първо място и определен
за изпълнител.
V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията.
Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет сайт:www.cpc.bg
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://www.uidpsliven.com/procedures/4325
Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП – десетдневен от
получаването на решението пред комисията за защита на конкуренцията с копие до
Възложителя.
Настоящото Решение да се публикува в интернет страницата на „ЮИДП” ДП –
Сливен, ТП „ДГС Карнобат” в профила на купувача http://www.uidpsliven.com/procedures/4325 и да се изпрати в тридневен срок до всички участници в
процедурата.

Директор ТП «ДГС Карнобат»:......... *П.......................
(инж. Светлин Водев)
* Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета

