
МИНИСТЕРСТВО НА :ЗElvIEДEЛIIETO, л-РЛJIНТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖА.ВНО ГОРСКО CTOILШCTBO - ТЪРГОВИЩЕ·" 

адрес: гр. Търговище,ПК 7700, бул. "Цар Освободител" №22,тел.!факс: 0601 64850,email: dgs.targ011isl1te(ii)f/p.�/111me1Lbg 

РЕШЕНИЕ 

№ 297 от 19.12.2018 год. 

за определяне па изпълнител по договор за обществена поръчка 

На основание чл. 108, т. 1, т. 3 и чл. 109 от ЗОП, въз основа на утвърден на 19.12.2018 г. от 
възложителя доклад за работата на комисията, назначена със Заповед № 280 от 12.12.2018 г. на 
директора на ТП „ДГС Търговище", гр. Търговище, за изв":&ршване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценяване на подадените от тях оферти в публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 
от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка чрез покупка на се.мена за

посев за нуждите на ТП „ДГС Търговии4е" гр. Търговище", открито с Решение № 257 от 
16.11.2018 г., публикувано обявление за поръчка директива 201/24/ЕС/ЗОП на 16.11.2018 г., в РОП 
на 16.11.2018 г., под УИН № 02711-2018-0146 и в профила на купувача с адрес: 
http://dgstargovishte.sidp.bg. 

ОБЯВЯВАМ : 

I. :Класирането на участника в проведената открита процедура, както следва:

Първо място - Участник № 1 - ,,НИТРОФЕРТ" ЕООД, ЕИ:К 203644479, вх. N!! 3548 от 
04.12.2018 г., с предложена крайна обща цена в лева без вкл. ДДС цялото количество препарати за 
растителна защита и за изпълнение на договора за обществена поръчка, с предложена обща 
стойност от 2200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без вкл. ДДС. 

Мотиви: Класирането на участника е извършено въз основа на направеното от комисията 
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най
изгодната оферта: по критерий „най-писка цена". 

Оценяването е извършено след предварителен подбор на участниците и установяване 
съответствието му с изискванията към лично състояние и поставените от възложителя критерии за 
подбор, кактр и установеното съответствие на офертата му с предварително обявените условия. За 
участника „НИТРОФЕРТ" ЕООД, ЕИ:К 203644479, предложен за изпълнител по обществената 
поръчка, са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а именно не са налице задължителните и 
посочени от възложителя не задължителни основания за отстраняване, също така участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, а подадената от него 
оферта съответства на предварително обявените условия. Участникът е представил ценово 
предложение с цени посочени коректно за изпъШiение на доставките и общата крайна цена за 
изпълнение на договора и предложената крайна обща стойност е изчислена коректно, съгласно 
изискванията на Възложителя, поради което е класиран на първо място при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерии за възлагане. 




