
Решение изпълнител 100 15         Препис: 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДП„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dlstervel@gmail.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ ЗОП-2016-15-3/15.04.2016г., 

 

На основание чл.92а, ал.6 от Закона за обществени поръчки, и във връзка с 

Доклада на Комисията относно проведената процедура от вида ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ 

ОБЯВЛЕНИЕ за избор на изпълнител на ДОСТАВКА (покупка) за “Доставка чрез 

покупка по заявка на гуми за МПС”, открит с Решение № ЗОП-2016-15-1/25.03.2016г. 

на Директора на ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП,  

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ ГУМСНАБ ЕООД, БУЛСТАТ 124606041, адрес гр. Добрич 

9300, ул. "ХАН ТЕРВЕЛ" No 176, представлявано от ЖИВКО МАРИНОВ БОРИСОВ, 

за изпълнител на обществената поръчка за „Доставка чрез покупка по заявка на гуми 

за МПС”, съгласно отразените в протокола на комисията от  договорености. 

  

ІІ. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Съгласно чл. 92а, ал.6 от ЗОП настоящото решение и доклада на комисията, да 

се връчат  - лично срещу подпис, или да се изпратят до участника по факс, или по 

пощата с писмо с обратна разписка, или по електронен път съгласно чл.58а, ал.2 от 

ЗОП, като в деня на връчването решението и доклада да бъдат публикувани в Профила 

на купувача. 

 2. В срок от 10 дни от получаване на настоящото решение с определеният за 

изпълнител участник следва се сключи договор, като при сключването да ми се 

представят доказателства за обстоятелствата декларирани по чл.47, ал.1 от ЗОП. 

-Свидетелство за съдимост на представляващия участника. Този документ 

се изисква за доказване на липсата на обстоятелствата изброени в чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, 

т.2 от ЗОП. 

-Удостоверение за липса на задължения на дружеството по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията, 

-Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към общината в която е 

седалището му, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП във вр.с чл.120, ал.1 от ЗОП, настоящото решение 

подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от съобщаването му, пред Комисията за 

защита на конкуренцията от заинтересованите участници. 

След влизане в сила на настоящото решение, договорът с определения 

изпълнител ще се сключи при условията на чл.41а, т.1 от ЗОП. 

  
                ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...............П................                                                                                         

                      /подпис и печат/ 
                                                                                        инж.Цветелин Георгиев Миланов- Директор на ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП 
                                                          /трите имена и длъжност/ 
        
      Изготвил:……П………………… 

      /адв.Цветан Георгиев-обсл.юрист/ 
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