
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. J-

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОВ! 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№.-##./04.06.2019 год. 

за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка 

На основание чл. 108, т. 1, т. 3 и чл. 109 от ЗОП, въз основа на утвърден на 
03.06.2019 г. от възложителя доклад за работата на комисията, назначена със Заповед № 
100 от 16.05.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговище", гр. Търговище, за 
извършване 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 на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище", открито с открито с Решение № 45 от 27.02.2019 г., 
публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 27.02.2019 г., в РОП 
на 27.02.2019 г., под УИН № 02711 - 2019 - 0084 и в профила на купувача с адрес: 
http: / / dgstar govishte .sidp.bg. 

ОБЯВЯВАМ : 

I. Класирането на участника в проведеното публично състезание , както следва: 

Първо място участник „АММД" ООД, гр. Търговище, ЕИК: 125540392, с 
адрес гр. Търговище, п.к. 7700, ул. „Васил Левски" № 42, представлявано от Мустафа 
Хюсеинов Хасанов с предложена крайна, като сбор от единичните стойности в лева без 
вкл. ДДС за всеки отделен артикул за изпълнение на договора за обществена поръчка, с 
предложена обща стойност от 7 962,30 лв. (седем хиляди деветстотин шестдесет и два 
лева и тридесет стотинки) без вкл. ДДС. 

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

Оценяването е извършено след предварителен подбор на участника и 
установяване съответствието му с изискванията към лично състояние и поставените от 
възложителя критерии за подбор, както и установеното съответствие на офертата му с 
предварително обявените условия. За участника „АММД" ООД, предложен за 
изпълнител по обществената поръчка, са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а 
именно: не са налице задължителните и посочените от възложителя не задължителни 
основания за отстраняване, участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 
на критериите за подбор, а подадената от него оферта съответства на предварително 
обявените условия. Същият е представил ценовото предложение с цени посочени 
коректно за всеки отделен артикул и общо за цялото количество за изпълнение на 



договора и предложената крайна обща стойност е изчислена коректно, съглас1-ю 
изискванията на Възложителя, поради което е класиран на първо място при прилагане 
на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерии за възлагане. 

II. Отстранени участници:

Няма отстранени участници в настоящата обществена поръчка? 

III. Определям за изпълнител по договора за обществена поръчка с предмет:
,,Доставка на строителни материали за щ1:нсдите на ТП „ДГС Тъvговище" гр. 
Т1,рговшце" участник „Al\1J\1Д" ООД, гр !: 
Т . ,,Васил Левски" : ЧЛ .. 5 9 ЗЗЛД т ЧЛ .. 5 9 ЗЗЛД 
:Х ЧЛ. 5 9 ЗЗЛД ,бща крайна, като сбор от единичните стойности, цена в лева 
без вкл. ДЦС за всеки отделен артикул, за изпълнение на договора за обществе1�а 
поръчка, с предложена обща стойност от 7 962,30 лв. (седем хиляди деветстотин 
шестдесет и два лева и тридесет стотинки) без вкл. ДЦС. Възложителя може да заплати 
общо за цялата поръчка в размер до 10 000 лв. (десет хиляди JJeвa) без вкл. ДЦС. 

На основание чл. · 43, ал .1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 
тридневен срок до участниците в процедурата по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от 
ЗОП начини. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОТТ 
настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ТП ,ДГС Търrовище" 
rp. Търrовище в електронната преписка на поръчката, както следва: 
http://dgstargovisl1te.sidp.bg, раздел: Профил на купувача, :ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН 
НОМЕР: ПС - 2019 - 6 в деня на изпращането му на участника. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, решението 
на Възложителя подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му, пред 
Комисия за защита на конкуренцията. 

Орган, който отговаря за процедурата по обжалване: 

Комисия за защита 11а 1союсуренцията 

Пощенски адрес: rp. София, бул. ,,Витоша" No 18 

Адрес за електронна поща: cpcad111inlmcpc.Ьg 

http://dgstargovishte.sidp.bg
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

