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Р Е Ш Е Н И Е  
 

       № 89 

                                гр. Смядово, 31 март 2020  година  

 
На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда 

на чл. 182, ал.  1,  т.   12 от ЗОП /публично състезание/,  осъществена от комисията  

назначена със Заповед № 86/25.03.2020 г .  за определяне на изпълнител за следната 

услуга :  „Доставка, чрез покупка на семена за посев  за нуждите на ТП „ДГС 

Смядово” за срок от една година, считано от датата на подписване на договора“ ,  

отразени като  констатации на комисията в Протоколи  от 25.03.2020 г .  и 30.03.2020 г.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 
Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената 

поръчка, както следва : 

На първо място класирам: Кандидат № 1: ЗП МИТКО заличено на осн. 

чл. 59 от ЗЗЛД, гр. Смядово, общ. Смядово, ул. заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД ,  при следните параметри:  

Предлаганата  цена  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  1577,60  

лева  (хиляда петстотин седемдесет и седем  лева  и шестдесет стотинки ),  без  

ДДС ,  определена  като  изчисление  от  общото количество  умножено по  

единичната  цена ,  посочени  в  ценовото  предложение  на  кандидата, както 

следва:  

 

№  
Наименование 

на семената  
Техническа  характеристика  мярка  

Прогнозно 

количество  

/кг /  

Предложена  

единична 

цена без 

вкл.  ДДС /кг  

Предложена 

обща крайна 

цена без 

вкл.  ДДС  

1  

Семена за 

посев –  тип 

„мека 

пшеница“  

Безосилеста обеззаразена  

Реколта 2019 -2020 г.  
кг  2320 0,68  1577,60  

 

 

Срок за извършване на доставките: не по -късно от 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на заявката.  
 

Няма класирани участници на  следващи места в настоящата процедура ,  

поради липса на подадени оферти .  Няма недопуснати и отстранени оферти.  

 

За изпълнител на обществената  поръчка предмет :  „Доставка, чрез 

покупка на семена за посев  за нуждите на ТП „ДГС Смядово” за срок от 

една година, считано от датата на подписване на договора“ ,   
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ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

Кандидат № 1: ЗП МИТКО заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД, гр. Смядово, общ. 

Смядово, ул. „заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  при следните технически 

параметри:  

  Срок за извършване на дейностите: не по-късно от 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на заявката.  

Място за извършване на съответните доставки: административната 

сграда на стопанството с адрес: гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2;  

Предлаганата  обща крайна цена  за  изпълнение  на  обществената  

поръчка  е  1577,60  лева  (хиляда петстотин седемдесет и седем  лева  и шестдесет 

стотинки)без  ДДС;  

 

Решението да се доведе до знанието на участника  в процедурата за сведение 

и  съответните заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Смядово“ гр.  

Смядово ,  за  сведение  и изпълнение.   

 

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.  42 от  ЗОП в 

профила на купувача .  

 

След влизане в сила на настоящото решение договорът  с определения за 

изпълнител участник  да се сключи при условията, реда и  изискванията  на  чл. 112 

от ЗОП.  

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД  –  заместник-директр  на ТП „ДГС Смядово“  гр.  Смядово .  

 

Настоящото решение, може да бъде обжалвано в срок, съгласно 

разпоредбите на чл. 197 ,  ал.  1,  т.  7 от ЗОП пред: Комисия за защита на 

конкуренцията (КЗК);  

Адрес:  гр.  София, бул. „Витоша“ № 18; Телефон: +3592 935 -61-13; Ел .  поща: 

cpcadmin@cpc.bg 

 

 

Директор ТП  ”ДГС Смядово“:…/подпис и печат/……  

/инж.  заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД  /  
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