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РЕШЕНИЕ 

№369/22.08.2018г. 

 

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 

№1/14.08.2018г. ,  Протокол №2/21.08.2018г. и Доклад №1/21.08.2018г. на комисия, 

назначена със Заповед № 355/14.08.2018г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, изменена 

със Заповед №368/21.08.2018г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със 

Заповед №391/28.11.2017г.  на директора на ТП ДЛС Шерба за провеждане на  публично 

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

продукция -фураж , необходим за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС 

Шерба за 2018 година, по вид и прогнозно количество съгласно техническа 

спецификация" , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №268/20.07.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

упълномощен да проведе процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на 

ТП ДЛС Шерба 

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- „ЮДИСАГРО“ ЕООД , гр.Долни чифлик, ул.Тича №47  ЕИК 

заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД, при предложена обща цена в размер на    99830,00 /словом 

: деветдесет и девет хиляди осемстотин и тридесет  лв/ лева без ДДС     , 

представляваща сбор от сумите, както следва: 
      

Вид  

Мярка Количество Единична стойност за 

единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Царевица зърно тон 220 335,00 73700,00 

Пшеница тон 78 335,00 26130,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 99830,00 

      

 Класиран на второ място: няма. 
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        Отстранени участници: няма. 

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

гр.Долни чифлик, ул.Тича №47  ЕИК заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД, при предложена 

обща цена в размер на    99830,00 /словом : деветдесет и девет хиляди осемстотин и 

тридесет  лв/ лева без ДДС     , представляваща сбор от сумите, както следва: 
      

Вид  

Мярка Количество Единична стойност за 

единица мярка в лева 

/тон без ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

Царевица зърно тон 220 335,00 73700,00 

Пшеница тон 78 335,00 26130,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 99830,00 

 

        3. 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 

       4.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. 

        5.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, на 

адреса на поръчката, както следва: https://wp.me/p82oGs-d7x 

6.Документи за сключване на договор :  

         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"; 

                             

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Зам. директор ТП ДЛС Шерба 

Инж..Р.Радев 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 
Изготвил:.....подписано и заличено на осн.чл.2 ЗЗЛД............ 

Илина Стоянова 

юрисконсулт 
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