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Р Е Ш Е Н И Е 
№^Ш1.?.О?2019год. 

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 11.12.2018 г. от 
възложителя доклад за работата на комисията, назначена със Заповед № 276 от 05.12.2018 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 препарати за раститепна 
защита за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговищеоткрита с Решение № 164 от 
15.08.2019 г., публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 15 08 2019 г в 
РОП на 15.08.2019 г„ под УИН № 02711-2019-0136 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, ЕИК 203644479, вх. № 2363 от 
10.09.2019 г., час на постъпване 09.05 часа 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 1 700.00 лв. (хиляда и седемстотин 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-ниска 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, както и установеното съответствие на офертата му с предварително обявените условия За 
участника „НИТРОФЕРТ" ЕООД, ЕИК 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 изпълнение 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 
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II. Отстранени участници:

Няма отстранени на участници в настоящата обществена поръчка.

III. Определям за изпълнител по договора за обществена поръчю1 с нредмст:
,,ДocmllfiKll Hll 11penllpll1111t Зll pllc11111111em1ll зшц11111ll Зll нуJ1сдите llll ТП ,,ДГС Търгоrmще'" <'!'· 
Търговтце" участник Участник № 1 - ,,НИТРОФЕРТ" ЕООД, с адрес ГJ).Ч-'1. 59 "'>'"> тттт 
( чл . .59 ззл,;:�; рев, чл. 59 ЗЗJЩ fi чл. 59 ззлд представлявано от чл . .59 ззлд з
чл. 59 ЗЗJЩ ,дложена крайна, ооща цена в лева без вкл. ДДС за изпълнение на договора 'За
оощсствена поръчка, в размер на: 1 700.0() лв. (хиляда и седемстотин лева) без вкл. ДДС. 

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 нач111-1и. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настояшото 
решение да се публикува в профила на купувача на ТП „ДГС Търговище'' гр. Тър1·ов111.11с в 
електронната преписка на поръчката, както следва: http://dgstargovisl1te.sidp.l1g. раздел: Прос\н1л на 
1,упувача, ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: ОП - 2019 - 8 в деня на изпршцането ,1у 11а 
участника. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществешпс поръчки. ре1.1.1ен11ето на 
Възложителя подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му, пред Коi\н1с11я '1[1 

защита на конкуренцията. 

Орган, който отговаря за процедурата по обжалване: 

Комисия за защита на конкуренцията 

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

Адрес за електронна поща: cpcac\111i11@,cpc.bg 

Интернет адрес: http://w,v.v.cpc.bg 

ИН)I.С СТЕЛААТАНАСОВА· 

Дирею11ор на ТП „ДГС Търговище Н 

'.;! 

чл. :59 ЗЗJЩ 
Ч."J. :59 ЗЗЛД 
Ч."J . .59 ЗЗJ!Д 
чл. :59 ЗЗJЩ 

ч_"J, 59 

Чд. 59 ЗЗJЩ 
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