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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 113 

 
С.Горен чифлик, 28.04.2015г. 

За класиране и определяне на изпълнител  

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №288/02.12.2014г на 
Директора на «СИДП» ДП Шумен и Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП 
ДЛС Шерба, на основание чл.73, ал.1  от Закона за обществените поръчки, чл.174, ал.2 
от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи  на Комисията от 07.04.2015, 
15.04.2015г. и 27.04.2015г.  назначена със Заповед № 105/07.04.2015 г на зам.директора 
на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 
№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба да проведе  открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Периодична доставка, осъществена чрез 
покупка на прогнозни видове ГСМ  /гориво- смазочни материали/,   за осъществяване 
на дейността на ТП "Държавно ловно стопанство Шерба   за 2015 г., съгласно 
техническа спецификация“,  открита с Решение №51/20.02.2015г на зам.директора на 
ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. 
на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на 
„СИДП” ДП Шумен“ 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 
по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 
            Оферта №1 от „Карио” ООД, ЕИК 200507646,  седалище и адрес на управление: 
гр.Сливен, ул.“Банско шосе“ №13А, адрес за кореспонденция: гр.Сливен, ул.“Стефан 
Караджа“ №11, представлявано от Управител Калоян Ганчев Ганев ,  упълномощена да 
подпише офертата Мария Нанкова Проданова, съгласно пълномощно с 
рег.№7752/2014г. , заверено пред Нотариус с рег.№522 на НК София и район на 
действие РС Сливен, тел 044 622324, 044 622324, Е-майл: m.prodanova@cario.bg,  с 
вх.№714/24.03.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.40 часа  
          Оферта №2 от „ММ 66” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Шумен, 
ул.“Хан Крум“ №6а, адрес за кореспонденция:  гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №16а,  
ЕИК 127575791, представлявано от Димитър Стоянов Георгиев  ,   тел 0886 226666, 054 
830401, Е-майл: mm66georgiev@abv.bg,  с вх.№ 777/01.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, 
получена в 14.03 часа  
           Оферта №3 от „Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528,  седалище и адрес на 
управление: гр.София, жк „Банишора“, ул.“Враня“ №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес 
за кореспонденция: гр.Шумен, ул.“Съединение“, маг.РУМ, представлявано от 



управител Марио Чавдаров Димитров, тел , факс 054 832 517, Е-майл: 
elica@rum.sh.office1.bg,  с вх.№ 791/03.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 15.56 
часа  
           Оферта №4 от „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на 
управление: с.Ветрино, Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева 
Тодорова Васева- Петкова,  тел 0888 596639, Е-майл: bri_vetrino@mbox.contact.bg,  с 
вх.№795/06.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.00 часа 

 
ІІ.РЕШИХ: 

 
     Участникът „Карио” ООД, ЕИК 200507646,  не се е придържал към изискванията 

на ТП ДЛС Шерба, и не е представил всички необходими и  изискуеми документи , 
съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна документация , и  са 
налице обстоятелства за отстраняването му, а именно: 
            С протокол от 15.04.2015г. ,  Комисията е установила , че ценовото предложение 
на  участник №1  „Карио” ООД, ЕИК 200507646 е некоректно попълнено; не е в 
съответствие с приложения образец към утвърдената документация , и не съдържа 
всички относими изявления на участника в допустимите параметри, посочени от 
Възложителя относно изпълнение на поръчката, а именно: 

За  позиция 12 - Диференциално масло 75W90 от ценовото предложение, 
участникът „Карио“ ООД е посочил разфасовка различна от тази, която се изисква от 
Възложителя, а именно: 

-В позиция 12 от ценовото предложение  , по образец утвърден от възложителя е 
изискано за Диференциално масло 75W90 да се предложи ед.цена в лева без ДДС за 
разфасовка от 4  л , като участникът е предложил разфасовка от 1л. 
           В този смисъл, Комисията  е счела, че е налице несъответствие между 
изискванията на възложителя , посочени в документацията за участие и представената 
информация в Плик 3 – „Ценово предложение“ на участника“Карио“ ООД и не са 
налице основанията на чл.68, ал.11, т.2, б.  „б” от ЗОП, поради следното: 
           1.Разпоредбата на чл.68, ал.11, т.2, б.”б” изрично  забранява на комисията да 
изиска  , респ. участник да представя информация , доказателства и/или документи , 
които да доведат до промяна в ценовото му предложение. 
          Предвид посоченото и с оглед обстоятелството, че определения от Възложителя 
критерий за оценка на офертите е “най- ниска цена“,  Комисията е констатирала , че 
не може да бъде извършена коректна оценка с оглед допуснатите от участника 
несъответствия. 
           Поради което и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП , Комисията правилно не е 
допуснала до участие и оценка офертата на участника „Карио“ ООД, гр.Сливен  и 
същата следва да бъде отстранена от процедурата. 

Участникът „ММ 66” ЕООД, ЕИК 127575791  се е придържал към изискванията 
на ТП ДЛС Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , 
съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са 
налице обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът «Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528 се е придържал към 
изискванията на ТП ДЛС Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми 
документи , съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  
не са налице обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът „Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 се е придържал към изискванията 
на ТП ДЛС Шерба, и   е представил всички необходими и  изискуеми документи , 



съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и  не са 
налице обстоятелства за отстраняването му. 

 
Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведената открита процедура, 

отразени в Протоколи на комисията от 07.04.2015, 15.04.2015г. и 27.04.2015г. 
 

ІІІ.КЛАСИРАМ  : 
На първо място:  

         „Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528,  седалище и адрес на управление: 
гр.София, жк „Банишора“, ул.“Враня“ №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес за 
кореспонденция: гр.Шумен, ул.“Съединение“, маг.РУМ, представлявано от управител 
Марио Чавдаров Димитров, тел , факс 054 832 517, Е-майл: elica@rum.sh.office1.bg,  с 
вх.№ 791/03.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 15.56 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени: 

   
№ 
по 
ред 

Наименование на стоката Мярка Разфасовка 
Предложена 
ед.цена без 

ДДС 

1 Масло М10Д    литър наливно 2,90 

2 Масло М16Д литър наливно 2,40 

3 Масло ЕР 90 литър наливно 3,58 

4 Масло 15 W 40 литър наливно 3,44 

5 Масло 15 W 40 турбо дизел литър наливно 3,44 

6 Масло бензин 10 W 40 литър 5л 23,00 

7 Масло бензин 10 W 40 литър 4л 19,00 

8 Масло бензин 10 W 40 литър 1л 5,62 

9 Хидравлично масло литър наливно 6,00 

10 Масло ТD-5W40 литър 5л 42,00 

11 Масло ТD-5W40 литър 1л 10,00 

12 
Диференциално масло 75W90 

литър 4л 10,50 

13 Грес калциева кг 4кг 18,70 

14 Грес литиева кг 4кг 22,00 

15 Грес за високо натоварване кг 4кг 22,00 



16 Антифриз концентрат литър наливно 3,00 

17 Антифриз литър наливно 1,50 

  18 Течност за чистачки концентрат литър 1л 1,60 

19 Течност за чистачки концентрат литър 2л 3,15 

20 Течност за чистачки литър 1л 1,65 

21 Течност за чистачки литър 2л 2,60 

22 Спирачно масло литър 0.500л 2,65 

23 Двутактово масло литър 1л 6,55 

24 Масло MXL леки литър 1л 2,29 

 
ОБЩО : СЪГЛАСНО 
ПОСОЧЕНИТЕ ЕД.ЦЕНИ х 

х 219,57 

           Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 219,57 /словом:двеста и 
деветнадесет лева и петдесет и седем ст./ 
           Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на  възложителя : с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 Забележка:   Доставките по видове гориво- смазочни материали и необходимите 
количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в 
момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да 
осигури за изпълнение на поръчката. 
            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение,  , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 
          При необходимост от извършване на доставки на гориво- смазочни материали 
извън този списък предлагаме отстъпка в размер на  5 % от обявените цени за 
съответния вид. 
          При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна 
на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на 
настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до един работен ден. 
           Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще 
съответстват на предложените. 

  Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 
           Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, п.к. 9110 
            Декларираме, че разполагаме с  техническа и кадрова  обезпеченост за 
изпълнение предмета на поръчката,  съгласно техническото задание към 
документацията за участие. 
 
 



На второ място:  
 
„ММ 66” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.“Хан Крум“ №6а, 
адрес за кореспонденция:  гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №16а,  ЕИК 127575791, 
представлявано от Димитър Стоянов Георгиев  ,   тел 0886 226666, 054 830401, Е-майл: 
mm66georgiev@abv.bg,  с вх.№ 777/01.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.03 
часа, съгласно направеното техническо и ценово предложение. 
 Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични 
цени: 

   
№ 
по 
ред 

Наименование на стоката Мярка Разфасовка 
Предложена 
ед.цена без 

ДДС 

1 Масло М10Д    литър наливно 2,50 

2 Масло М16Д литър наливно 2,60 

3 Масло ЕР 90 литър наливно 4,40 

4 Масло 15 W 40 литър наливно 4,00 

5 Масло 15 W 40 турбо дизел литър наливно 4,50 

6 Масло бензин 10 W 40 литър 5л 24,50 

7 Масло бензин 10 W 40 литър 4л 20,00 

8 Масло бензин 10 W 40 литър 1л 5,50 

9 Хидравлично масло литър наливно 2,50 

10 Масло ТD-5W40 литър 5л 40,00 

11 Масло ТD-5W40 литър 1л 10,00 

12 
Диференциално масло 75W90 

литър 4л 34,00 

13 Грес калциева кг 4кг 18,00 

14 Грес литиева кг 4кг 25,00 

15 Грес за високо натоварване кг 4кг 13,50 

16 Антифриз концентрат литър наливно 2,00 

17 Антифриз литър наливно 1,80 

  18 Течност за чистачки концентрат литър 1л 1,50 

19 Течност за чистачки концентрат литър 2л 3,00 



20 Течност за чистачки литър 1л 1,20 

21 Течност за чистачки литър 2л 2,40 

22 Спирачно масло литър 0.500л 2,50 

23 Двутактово масло литър 1л 4,00 

24 Масло MXL леки литър 1л 2,80 

 
ОБЩО : СЪГЛАСНО 
ПОСОЧЕНИТЕ ЕД.ЦЕНИ х 

х 232,20 

           Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 232,20 /словом:двеста 
тридесет и два лева и двадесет ст/ 
           Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на  възложителя : с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 Забележка:   Доставките по видове гориво- смазочни материали и необходимите 
количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в 
момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да 
осигури за изпълнение на поръчката. 
            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение,  , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 
          При необходимост от извършване на доставки на гориво- смазочни материали 
извън този списък предлагаме отстъпка в размер на  40 % от обявените цени за 
съответния вид. 
          Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията на документацията за участие, както и при следните условия: 
          При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна 
на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на 
настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до един работен ден. 
           Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще 
съответстват на предложените. 

 Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 
          Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, п.к. 9110 
           Декларираме, че разполагаме с  техническа и кадрова  обезпеченост за 
изпълнение предмета на поръчката,  съгласно техническото задание към 
документацията за участие. 

 
На трето място:  

„Фар 04” ЕООД, ЕИК 103848445 ,  седалище и адрес на управление: с.Ветрино, 
Стопански двор №1, представлявано от Управител Геновева Тодорова Васева- 
Петкова,  тел 0888 596639, Е-майл: bri_vetrino@mbox.contact.bg,  с 
вх.№795/06.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 14.00 часа, съгласно 
направеното техническо и ценово предложение. 



Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени: 
   

№ 
по 
ред 

Наименование на стоката Мярка Разфасовка 
Предложена 
ед.цена без 

ДДС 

1 Масло М10Д    литър наливно 4,00 

2 Масло М16Д литър наливно 4,10 

3 Масло ЕР 90 литър наливно 4,50 

4 Масло 15 W 40 литър наливно 5,90 

5 Масло 15 W 40 турбо дизел литър наливно 6,00 

6 Масло бензин 10 W 40 литър 5л 29,79 

7 Масло бензин 10 W 40 литър 4л 24,16 

8 Масло бензин 10 W 40 литър 1л 6,69 

9 Хидравлично масло литър наливно 4,00 

10 Масло ТD-5W40 литър 5л 48,50 

11 Масло ТD-5W40 литър 1л 10,78 

12 
Диференциално масло 75W90 

литър 4л 54,50 

13 Грес калциева кг 4кг 20,80 

14 Грес литиева кг 4кг 28,70 

15 Грес за високо натоварване кг 4кг 37047 

16 Антифриз концентрат литър наливно 5,00 

17 Антифриз литър наливно 4,00 

  18 Течност за чистачки концентрат литър 1л 1,00 

19 Течност за чистачки концентрат литър 2л 2,00 

20 Течност за чистачки литър 1л 2,00 

21 Течност за чистачки литър 2л 3,80 

22 Спирачно масло литър 0.500л 4,90 

23 Двутактово масло литър 1л 7,00 



24 Масло MXL леки литър 1л 7,50 

 
ОБЩО : СЪГЛАСНО 
ПОСОЧЕНИТЕ ЕД.ЦЕНИ х 

х 327,09 

          Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 327.09 /словом:триста 
двадесет и седем лева и нула девет ст./ 
          Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на  възложителя : с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 Забележка:   Доставките по видове гориво- смазочни материали и необходимите 
количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в 
момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да 
осигури за изпълнение на поръчката. 
            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение,  , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 
          При необходимост от извършване на доставки на гориво- смазочни материали 
извън този списък предлагаме отстъпка в размер на  10 % от обявените цени за 
съответния вид. 
          Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията на документацията за участие, както и при следните условия: 
          При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна 
на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на 
настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до един работен ден. 
          Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще 
съответстват на предложените. 

 Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 
          Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, п.к. 9110 
          Декларираме, че разполагаме с  техническа и кадрова  обезпеченост за 
изпълнение предмета на поръчката,  съгласно техническото задание към 
документацията за участие. 
 

ІV.ОПРЕДЕЛЯМ 

            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  на поръчка с предмет: “Периодична доставка, осъществена 
чрез покупка на прогнозни видове ГСМ  /гориво- смазочни материали/,   за 
осъществяване на дейността на ТП "Държавно ловно стопанство Шерба   за 2015 г. , 
съгласно техническа спецификация“,  открита с Решение №51/20.02.2015г на 
зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 
№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

 „Панда експерт“ ООД,  ЕИК  131298528,  седалище и адрес на управление: гр.София, 
жк „Банишора“, ул.“Враня“ №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес за кореспонденция: 
гр.Шумен, ул.“Съединение“, маг.РУМ, представлявано от управител Марио Чавдаров 
Димитров, тел , факс 054 832 517, Е-майл: elica@rum.sh.office1.bg,  с вх.№ 



791/03.04.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 15.56 часа, съгласно направеното 
техническо и ценово предложение. 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени: 

   
№ 
по 
ред 

Наименование на стоката Мярка Разфасовка 
Предложена 
ед.цена без 

ДДС 

1 Масло М10Д    литър наливно 2,90 

2 Масло М16Д литър наливно 2,40 

3 Масло ЕР 90 литър наливно 3,58 

4 Масло 15 W 40 литър наливно 3,44 

5 Масло 15 W 40 турбо дизел литър наливно 3,44 

6 Масло бензин 10 W 40 литър 5л 23,00 

7 Масло бензин 10 W 40 литър 4л 19,00 

8 Масло бензин 10 W 40 литър 1л 5,62 

9 Хидравлично масло литър наливно 6,00 

10 Масло ТD-5W40 литър 5л 42,00 

11 Масло ТD-5W40 литър 1л 10,00 

12 
Диференциално масло 75W90 

литър 4л 10,50 

13 Грес калциева кг 4кг 18,70 

14 Грес литиева кг 4кг 22,00 

15 Грес за високо натоварване кг 4кг 22,00 

16 Антифриз концентрат литър наливно 3,00 

17 Антифриз литър наливно 1,50 

  18 Течност за чистачки концентрат литър 1л 1,60 

19 Течност за чистачки концентрат литър 2л 3,15 

20 Течност за чистачки литър 1л 1,65 

21 Течност за чистачки литър 2л 2,60 

22 Спирачно масло литър 0.500л 2,65 



23 Двутактово масло литър 1л 6,55 

24 Масло MXL леки литър 1л 2,29 

 
ОБЩО : СЪГЛАСНО 
ПОСОЧЕНИТЕ ЕД.ЦЕНИ х 

х 219,57 

           Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 219,57 /словом:двеста и 
деветнадесет лева и петдесет и седем ст./ 
           Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на  възложителя : с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 Забележка:   Доставките по видове гориво- смазочни материали и необходимите 
количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в 
момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да 
осигури за изпълнение на поръчката. 
            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение,  , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 
          При необходимост от извършване на доставки на гориво- смазочни материали 
извън този списък предлагаме отстъпка в размер на  5 % от обявените цени за 
съответния вид. 
          При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от страна 
на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет на 
настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до един работен ден. 
           Доставяните стоки ще отговарят на изискванията на Възложителя и ще 
съответстват на предложените. 

  Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 
           Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, 
обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, п.к. 9110 
            Декларираме, че разполагаме с  техническа и кадрова  обезпеченост за 
изпълнение предмета на поръчката,  съгласно техническото задание към 
документацията за участие. 
 

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
5..Препис от решението да се изпрати : 
5.1.1.На участниците в процедурата по реда на чл.73, ал.3 от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му. 
5.1.2.Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗОП. 
5.2.Договор с класираният и определен за изпълнител участник да се сключи при 

условията на чл.41 от ЗОП . При сключването на договора , същия следва да представи 
писмени документи, издадени от съответните компетентни органи за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, 
както и доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му. 
Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 
препис, а именно: 



5.2.1.Свидетелство за съдимост на управителя на участника; 
5.2.2.Два броя удостоверения, издадени съответно от компетентната ТД на НАП и  

Община по седалище на търговеца от които да се установи, че няма задължения по 
смисъла на чл.162, ал.2, т.1  от ДОПК. 

5.2.3.Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му 

5.3.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 
5.4.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 
 
 
 

    
ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА /п/ 
                                                           /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


