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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 101 

 

гр. Смядово 16.04.2020 година 

 

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

на чл. 178-181 от ЗОП /публично състезание/, осъществена от комисията назначена 

със Заповед № 98/16.04.2020 г .  за определяне на изпълнител за следната услуга :  
“Агротехнически услуги -дискуване, косене  и др. за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за 

срок от една година, считано от датата на подписване на договора“ ,  открита с 

Решение № 79/16.03.2020 година на Директора на ТП „ДГС Смядово“. ,  отразени 

като  констатации на комисията в Протоколи от  13.04.2020г. и 16.04.2020 г.  от  

работата на назначената комисия за провеждане на процедурата, одобрени на 

16.04.2020 год .  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената  

поръчка, както следва : 
 

На първо място класирам:   

Кандидат № 1: ЗП заличено  на основание чл.  59 от ЗЗЛД ,  БУЛСТАТ: заличено на 

основание чл.  59 от ЗЗЛД  с адрес: обл. Шумен, общ. Смядово, ПК 9820, гр. Смядов о, 

заличено на  основание чл.  59 от  ЗЗЛД ,  при следните параметри:  

 

Предлаганата  обща крайна цена за извършване на услугите, във връзка с  

обществената поръчка е 4210,00 лева (четири  хиляди  двеста и десет  лева) без 

ДДС, определена като сбор от количествата  по вид  умножени  по единичните им  

цени, посочени  в ценовото предложение на кандидата, както следва:  

 

 

№  

 

ВИД НА УСЛ УГАТА  

 
ПРОГ НО З

НА П ЛОЩ 

/ДК А/  

ПРЕДЛО ЖЕНА 

ЕДИНИ ЧНА ЦЕНА В  
ЛЕВА /БЕЗ  ВК Л.ДДС/  

ОБЩА 

СТОЙ НОСТ В  ЛЕВА/  
БЕЗ  ВК Л.  Д Д С /  

1

. 
Косене  30 15,00 450,00 

2

. 
Двукратно дискуване  40 25,00 1000,00 

3

. 
Сеитба  40 28,00 1120,00 

4

. 
Заграпване  40 15,00 600,00 

5

. 
Торене  40 15,00 600,00 
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6

. 
Почистване с шредер  40 11,00 440,00 

 
 

Срок на извършване на услугите, предложен от кандидата е 3 /три/ работни 

дни от датата на получаване на заявката.  

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в 

Техническата  спецификация декари, като същите ще бъдат обработвани след 

писмените указания от страна на Възложителя.  

Срок за изпълнение на поръчката –  една година, считано от датата на 

подписване на договора;  

Извършените услуги, предмет на обществената поръчка, ще  се приемат от 

упълномощено лице от Възложителя с участието на Изпълнителя, в резултат на 

което ще се съставя и подписва приемателно -предавателен протокол за 

приемане извършените дейности.  

Разполага с необходимата техническа обезпеченост –  един брой лицензирана  

наета техника  /колесен трактор/ ,  оборудван с необходимия инвентар за извършване 

на механизирана обработка на посочените от Възложителя  видове операции /торене, 

дискуване,  почистване,  засяване, заграпване, косене, и оран / .   

Разполага с необходимата кадрова обезпеченост за изпълнение на услугите  - 

участника е правоспособен да управлява горепосочената техника .  
 

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 :  “Агротехнически услуги -

дискуване, косене  и др. за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една 

година, считано от датата на подписване на договора“ ,   

 

ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

ЗП заличено на основание чл.  59 от ЗЗЛД с адрес: обл. Шумен, общ. Смядово, ПК 

9820, гр. Смядово, заличено на основание чл.  59 от ЗЗЛД  при следните технически 

параметри:  

 

Предлаганата  обща крайна цена за извършване на услугите, във връзка с  

обществената поръчка е  4210,00 лева (четири  хиляди  двеста и десет  лева) без 

ДДС, определена като сбор от количествата  по вид  умножени  по единичните им  

цени, посочени  в ценовото предложение на кандидата .  

Срок на извършване на услугите, предложен от кандидата е 3 /три/ работни 

дни от датата на получаване на заявката.  

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в 

Техническата спецификация декари, като същите ще бъдат обработвани след 

писмените указания от страна на Възложителя.  
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Срок за изпълнение на поръчката –  една година, считано от датата на 

подписване на договора;  

Извършените услуги, предмет на обществената поръчка, ще се приемат от 

упълномощено лице от Възложителя с участието на Изпълн ителя, в резултат на 

което ще се съставя и подписва приемателно -предавателен протокол за 

приемане извършените дейности.  

Разполага с необходимата техническа обезпеченост –  един брой лицензирана 

наета техника /колесен трактор/,  оборудван с необходимия инвентар за извършване 

на механизирана обработка на посочените от Възложителя видове операции /торене, 

дискуване, засяване, почистване, заграпване, косене, и оран/.   

Разполага с необходимата кадрова обезпеченост за изпълнение на услугите  - 

участника е правоспособен да упр авлява горепосочената техника.  
 

 

Решението да се доведе до зн анието 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 раз поредбите 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 основание чл.  59  от  

ЗЗЛД–  ръководител  счетоводен отдел, главен счетоводител   на ТП „ДГС Смядово“  

гр. Смядово .  

 

Настоящото Решение е публикувано на Профила на купувача на 

Възложителя на адрес:   https://dgssmiadovo.sidp.bg/182020-atu/; 

 

 

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“:………./п/……………  

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