
                                                                                             
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№164/13.04.2020г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108 и чл.109  от Закона за обществените поръчки 

във вр с чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 

Протокол №1/06.04.2020г. и Доклад от 09.04.2020г. на комисия, назначена със Заповед 

№148 /06.04.2020г.. на директора на  ТП ДГС Цонево  за провеждане на  публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Извършване на услуга, 

включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП 

„ДГС Цонево“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация, съгласно 

Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№111 от 11.03.2020 г на директора на ТП ДГС Цонево, с прогнозна стойност на 

поръчката в общ размер до 2500,00  лв. без вкл. ДДС  

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД , седалище и адрес на управление: 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, с оферта вх.№492/27.03.2020г., час на 

постъпване: 09,15 часа , при следното предложение за изпълнение на обществената 

поръчка: 

Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 2500,00 лв. (две 

хиляди и петстотин  лева) без вкл. ДДС франко мястото на изпълнение на услугата, като 

сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за услуги за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

 За целите на оценяването предлагам еденична и обща  цена , както следва: 

 

№ по 

ред Наименование на услугите 

Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена за 

1 пр.м3 в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

за 

прогнозно 

количество 

от 150 

пр.м3  в лв. 

без вкл. 

ДДС 

к4 х к.5 

http://dgsconevo.sidp.bg/


1 2 3 4 5 6 

1 

Товарене , ратоварване и транспорт на 

дървесина 1 пр.м
3 150 пр.м3 16,60 2490,00 

 

Предлагананата от нас обща цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 2490,00 / словом: две хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ лева без вкл. ДДС за прогнозно количество от 150 пр.м3 ; 

        Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

         В посочената еденична  и обща цена от настоящето предложение са включени всички 

разходи за такси, транспорт и други съпътстващи услугата  разходи, както и печалбата на 

Изпълнителя, същите са в лева без ДДС и не подлежат на промяна за периода на действие на 

договора.  

   

     2. Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

      3. На основание чл.109 от ЗОП, участникът класиран на първо място за изпълнител- 
ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 

от ЗЗЛД/,, с оферта вх.№492/27.03.2020г., час на постъпване: 09,15 часа , при 

следното предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

 Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 2500,00 лв. (две 

хиляди и петстотин  лева) без вкл. ДДС франко мястото на изпълнение на услугата, като 

сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за услуги за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

За целите на оценяването предлагам еденична и обща  цена , както следва: 

 

№ по 

ред Наименование на услугите 

Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена за 

1 пр.м3 в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

за 

прогнозно 

количество 

от 150 

пр.м3  в лв. 

без вкл. 

ДДС 

к4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 

Товарене , ратоварване и транспорт на 

дървесина 1 пр.м
3 150 пр.м3 16,60 2490,00 

 



Предлагананата от нас обща цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 2490,00 / словом: две хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ лева без вкл. ДДС за прогнозно количество от 150 пр.м3 ; 

        Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

         В посочената еденична  и обща цена от настоящето предложение са включени всички 

разходи за такси, транспорт и други съпътстващи услугата  разходи, както и печалбата на 

Изпълнителя, същите са в лева без ДДС и не подлежат на промяна за периода на действие на 

договора.  

        4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“а“   от ЗОП- десет 

дневен, от получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за 

защита на конкуренцита. 

        6. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, решението, протоколите  и доклада на комисията да се 

публикуват в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на интернет адрес на поръчката  

https://wp.me/p82oCV-cZU. 

       7. Документи за сключване на договор :  

         - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

         - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат..... 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, 
 

Изготвил:........./п/......... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
 юрисконсулт  
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