
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
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……………………….........................................................………………………………….. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

№ 293/21.09.2016г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати в Протокол №1/15.09.2016г., Протокол №2/20.09.2016г. и Доклад 

№1/20.09.2016г. на комисия, назначена със Заповед №286/15.09.2016 г. на 

зам.директора на  ТП ДЛС Шерба ….заличено- Възложител, оправомощен със Заповед 

№211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба за провеждане на  публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка, осъществена 

чрез покупка на 1 (един) брой употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята 

сеитба с работна ширина до 2.5 метра“, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №263/24.08.2016г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№211/09.06.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

ОБЯВЯВАМ: 

 

1. Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- „ФАР АГРО“ ЕООД , с.Ветрино, с предложена цена за изпълнение 

на обществената поръчка- 2897,00 лева без ДДС. 

      2.Участникът класиран на първо място за изпълнител- „ФАР АГРО“ ЕООД , 

с.Ветрино, с предложена цена за изпълнение на обществената поръчка- 2897,00 лева без 

ДДС. 

       3.Отстранени участници- няма. 

       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 от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването, пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        6.На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден , да се 

изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба, 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


на адреса на поръчката, както следва: http://dlssherba.dpshumen.bg/%d0%be%d0%bf-

%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%be%d

1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-

%d0%be%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd. 

7.Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.  

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

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

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

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

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 

           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно 

значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /…..заличено / 
Оправомощен със Заповед №211/09.06.2016г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 
Изготвил:...../п/............. 

/…..(заличено)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба/ 
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