
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 
«ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
 

 
 

РЕШЕНИЕ № РД 10-171/ 15.06.2020 г.  
гр.Ивайловград 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител  на обществена  
поръчка 

 
На основание чл.22, ал.1, т.6 вр .чл.108, т.1 вр. чл.109 т.1 от ЗОП и отразен 

резултат в Протоколи №1/05.06.2020г. и Протокол №2/11.06.2020г. и Доклад на 
комисията, назначена със  Заповед № РД-10-155/05.06.2020г. на Директора на ТП ДГС 
Ивайловград, за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и 
оценка на офертите в откритата процедура с предмет: „Поддържане на стари 
минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград”, 

открита с Решение № РД-10-108/28.04.2020г., регистрирано в АОП под № 974526 , 

публикувано обявление № ID 974542 в РОП ,   
 

ОБЯВЯВАМ: 
I.Класирането на участниците в процедурата съгласно обявеният критерий за 

възлагане на процедурата „най- ниска цена„: 

 1-во място Оферта с вх. вх. № ПО-05-24/02.06.2020г. в  14 33ч.. с предложена 
цена  в размер на  14881,00 лева (четиринадесет хиляди осемстотин 
осемдесет и един лева), без включен ДДС 

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 
Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от обявлението за поръчката и документация за участие в процедурата. 
Участникът е представил всички необходими документи за участие в процедурата, 
доказал е съответствието с изискванията за лично състояние и технически изисквания, 
поставени от Възложителя в документацията за участие и в Обявлението на обявената 
поръчка. Техническото предложение на участника отговаря на посочените изисквания.                
Участникът е предложил цена, която е в размер на предвиденият от Възложителя 
финансов ресурс. 

 

II.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

Участника: „САТПРО” ООД, гр.София, ЕИК: 201134919, със седалище и 
адрес на управление гр.София, ул. ”Шар Планина„ №27, ап.12, представлявано 
от управителя Красимир Лазаров Кирилов с ценово предложение в размер на  
14 881,00 лева (четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и един лева), 
без включен ДДС. 

 III. Отстранени участници - няма. 
При разглеждането и оценяването на офертата на участника, комисията изцяло 

се е придържала към условията на процедурата и интересите на Възложителя. 
Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията – гр.София, п.к.1000, бул. ”Витоша„ №18, на основание чл. 196, вр. 
чл.197, ал.1, т.7  буква „А” от ЗОП в  10/десет/ дневен срок от получаването му. 

На основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП, да бъде сключен договор за възлагане 
на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката  преди 
изтичането на 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването на участника за 
решението за определяне на изпълнител, тъй като същият е единствен  заинтересован 
участник и няма други заинтересовани кандидати. 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………….. 
       Директор ТП ДГС Ивайловград: 
                    инж. Любомир Янев 


