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 „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: dgs.tervel@dpshumen.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ ЗОП-2020-7-3/09.03.2020г. 

гр. Тервел 

 

На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.2 във вр.с чл.181, ал.7 от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП), и след като взех предвид утвърдения от мен 

протокол от дейността на Комисията назначена с моя Заповед № ЗОП-2020-7-

2/09.03.2020г. за провеждането на ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от 

ЗОП) за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

препарати за растителна защита“, с прогнозна стойност  39605 лв. без ДДС, 

публикуван в профила на купувача на адрес: http://dlstervel.sidp.bg/zop-2020-7/, с 

настоящото решение, ОБЯВЯВАМ следното: 

 

I.  Оферти за участие са подадени от следните лица: 

НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, седалище и адрес на управление гр. 

София 1172, ул. Николай Хайтов 34, ет. 1, lazarov@nitrofert.bg, т.051997502, 

м.0888299832, ф.051997539, ф.051997539, представлявано от Александър чл.59 от 

ЗЗЛД  , с вх.№ на офертата УС-02-754/06.03.2020-09:20ч. 

 

БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, седалище и адрес на управление гр. Добрич 

9300, УЛ. ОРФЕЙ No 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, 0895/976513, bivenaeood@gmail.com, 

представлявано от МАРИН чл.59 от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-02-754/06.03.2020-

14:20ч. 

 

II. Отстранени от участие са следните участници: 

НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, седалище и адрес на управление гр. 

София 1172, ул. Николай Хайтов 34, ет. 1, lazarov@nitrofert.bg, т.051997502, 

м.0888299832, ф.051997539, ф.051997539, представлявано от Александър чл.59 от 

ЗЗЛД  , с вх.№ на офертата УС-02-754/06.03.2020-09:20ч. 

Мотиви 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“А“ от ЗОП, а именно че  участниците са 

представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката; 

Фактическо основание: Участниците са предложили за доставка чрез покупка 

продукта „СФЕРА МАКС СК“, чиято продажба е невъзможна поради забраната за това, 

и изтичане на гратисния период за продажба и разпространение на 31.01.2020г. 

 

БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, седалище и адрес на управление гр. Добрич 

9300, УЛ. ОРФЕЙ No 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, 0895/976513, bivenaeood@gmail.com, 

представлявано от МАРИН чл.59 от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-02-754/06.03.2020-

14:20ч. 

Мотиви 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“А“ от ЗОП, а именно че  участниците са 

представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката; 



Фактическо основание: Участниците са предложили за доставка чрез покупка 

продукта „СФЕРА МАКС СК“, чиято продажба е невъзможна поради забраната за това, 

и изтичане на гратисния период за продажба и разпространение на 31.01.2020г. 

 

III. Във връзка с гореизложеното ПРЕКРАТЯВАМ обществена поръчка с 

предмет Доставка на препарати за растителна защита. 

 

Мотиви:  

Правно основание: чл.110, ал.1, т.2 във вр.с т.25 от параграф 2 на 

Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно че всички оферти са неподходящи, тъй 

като не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на 

поръчката; 

Фактическо основание:  

След като се запознах с протокола от работата на комисията установих, че 

участниците са предложили за доставка чрез покупка продукта „СФЕРА МАКС СК“, 

чиято продажба е невъзможна поради забраната за това, и изтичане на гратисния 

период за продажбата и разпространението му на 31.01.2020г. 

 

VI. Във връзка с горното РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. Оправомощавам адв. Цветан чл.59 от ЗЗЛД, обслужващ юрист на 

стопанството да изпрати настоящото решение на участниците, в 3 /три/ дневен срок от 

деня на издаването му, на електронните им пощи, като съобщението с което се изпраща 

решението да бъде подписано с електронен подпис на адв. Цветан чл.59 от ЗЗЛД, и  

същото да бъде публикувано в профила на купувача в преписката на процедурата в 

деня на изпращането. 

2. При липса на предпоставките на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението влиза в 

сила след изтичане на 10 дневен срок от получаването му от участниците. 

 

  Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП във вр.с чл.197, ал.1, т.7 б.“Д“ от ЗОП, 

настоящото решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок от съобщаването 

му на участниците, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 
                                                                     

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/П/ чл.59 от ЗЗЛД                                                                                          
                                                                                                                                                                  /подпис и печат/ 

                                                                                 инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД  - Директор 
                                                          /трите имена и длъжност/                  
 

 

 


