










На основание.чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъuи към класиране на единствения 
участник по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия: 

VI. Класиране на участниците:

Комисията класира за: Агротехнически услуги -Жътва на зърнени културu с включен

транспорт u ТРО на територията на ТП „ДГС Търговuще"яа 
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rник № 1 - Ивш &,1. 2 .yj},J,,1.tZ. )В - З ·-�"-t 2. c-r JJ -4..![ :1,1псл с 

Z::,.,f. 2 '<:Г J] .-(д_
Е] 

 
iss от 03.07.201� с, с �прt:длuжешгкрайна обща цеi„а в лева uез вкл. 

Дl..J,L на за извърт�ане на услугите и за изпълнение на договора за обществената поръчка. с 
предложена' обща стойност:: без вкл. ДДС. 

Няма класирани на второ място участници. 

· VII. Предложение за отстраняване на участници

Комисуiята няма предложение за отстраняване на участници в настоящата обществена
поръчка. 

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на участници
. ) i ) 1.1/-

1. По отношение Участник № 1 - И t::.1L • .).. оrи_ 3 3.Jl..,..A.. : "!..- 1
· - И' · · .д11тел, 

комисията установи, че същият е доказал съответствието си с вси��иизисквания к�ичнотп 
състояние и критериите за подбор, обявени от Възложителя. 

Ус:гщщви се, че техническото предложение на участника е изготвено по образц от 
Документацията за участие (Образец № 3 в оригинали), който е подписан от законн11я 
представит�л на участника, като съдържат име и фамилия на лицето, което го е подписало. 
Техническите.предложения съдържат още: 

1) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № ../;

2) декларация за срока на валидност на офертата- Образец No 5;

3) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с дш1ъц11 11
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по реда на чл. 
39, ал. 3, т. 1, ;буква „д" от ППЗОП- Образец № 8;

4) декларация за конфиденциалност по реда на чл. 102, ал. 1 от ЗОП- Образец № 9;

5) декларация за съгласие за обработване на лични данни - Образец № 12.

Установи се, че Ценовото предложение е изготвени по образец и отговарят на изискваннята
на Възложителя. Предложените цени са посочени коректно за всички отделни услуги за 
изпълнение на договора и предложената крайни общи стойности за изпълнение на същите са 
изчислени коректно, съгласно изискванията на Възложителя. 

IX: Пnедложение за сключване на договор с класирания на първо място участник: 

Комисията предлага на Н'h·шmкитРття ття с.кттmчи договор с класирания на първо място 
vчастник Участник № 1 - И ·-с А .2. с,- ); J 4_а_ 1 - Земеделс1i':и производител с ЕГН: 

·.:::..,-, 2�,.-J .. 7.12. '
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