
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 

п.к. 9900, гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” №44; e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 

гр. Нови пазар, 29.07.2015 г.  

В настоящото решение - препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 
На основание чл. 92а, ал.6  от ЗОП, резултатите от проведените преговори  отразени по  

реда на чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, извършена от комисията назначена със Заповед №58/28.07.2015г. 
на Директора  ТП ДГС Нови пазар за определяне на изпълнител на следната обществена поръчка: 
„Доставка, чрез закупуване на строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” през 

2015 год. съгласно одобрена спецификация”, открита с  Решение №21/17.07.2015г. 
 

ОБЯВЯВАМ 
Следното класиране: 
І . На  пъ р во  м яст о  с  п ол уч ени  9 0  то ч ки  кла си ра м :  ЕТ “ВГ-Иван Дочев”, 

гр.Нови пазар, ЕИК-(………заличено), със седалище на управление п.к.9900, гр. Нови пазар, Област 

Шумен, Община Нови пазар, ул. „Добруджа“ № 5, представляван от (………заличено)собственик  и  

управител при следните параметри на окончателната оферта.  

І.1.Обща стойност:- 3573,60лв - словом: Три хиляди петстотин седемдесет и три лв. 

и 60 ст.) лева без ДДС, разпределена по единични цени и общи цени за артикулите съгласно  

представената ценова оферта 

- Посочената цена включва в себестойността си и разходите за доставка на строителните 

материали до ТП ДГС Нови пазар  

-  Доставка на адреса на ТП ДГС Нови пазар 

- Начин на плащане: По банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура. 

- При заявено условие че възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката 

да усвои цялото прогнозно количество по вид и обем 

І.2.Срок за доставка - 48(четиридесет и осем) часа, считано от момента на заявените 

количества СМ (за всяка една заявка поотделно в периода до 2015г.). 

 І.3.Транспортиране на СМ- Транспортирането на строителните материали и товаро-

разтоварните дейности през 2015г. ще се извършва със следното товарно МПС:Н 5018КМ   и 

Работник-(………заличено) 

 4.Качество на предлаганите строителни материали. 

 4.1.Предлагаме следните сертификати, удостоверения за качество или подобни 

документи, които покриват 40(четиридесет) % от следните видове СМ : 

 4.2.Предложен  общ гаранционен срок на строителните материали, както следва:  

 -БОИ И ЛАКОВЕ – 2 ГОДИНИ 

 -РАДИАТОРИ – 3 ГОДИНИ 

 -СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –10 ГОДИНИ 

 5.Предлаганите видове строителни материали са нови, без явни или скрити дефекти. 

 6.СМ са съвместими и могат да се използват заедно за извършване на определените 

видове строително – монтажни работи. 



 7.При установяване на дефектни стоки или такива, които не отговарят на изискванията СЕ 

ЗАМЕНЯТ  в срок до една седмица от установяването им. 
 
От участие в процедурата няма отстранени кандидати 
 
За изпълнител на  обществената поръчка „Доставка, чрез закупуване на строителни 

материали за нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” през 2015 год. съгласно одобрена спецификация” 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
ЕТ “ВГ-Иван Дочев”, гр.Нови пазар, ЕИК-(………заличено), със седалище на управление 

п.к.9900, гр. Нови пазар, Област Шумен, Община Нови пазар, ул. „Добруджа“ № 5, представляван от 

(………заличено)собственик  и  управител, при следните параметри на офертата: 

І.1.Обща стойност:- 3573,60лв - словом: Три хиляди петстотин седемдесет и три лв. 

и 60 ст.) лева без ДДС, разпределена по единични цени и общи цени за артикулите съгласно  

представената ценова оферта 

- Посочената цена включва в себестойността си и разходите за доставка на строителните 

материали до ТП ДГС Нови пазар  

-  Доставка на адреса на ТП ДГС Нови пазар 

- Начин на плащане: По банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура. 

- При заявено условие че възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката 

да усвои цялото прогнозно количество по вид и обем 

І.2.Срок за доставка - 48(четиридесет и осем) часа, считано от момента на заявените 

количества СМ (за всяка една заявка поотделно в периода до 2015г.). 

 І.3.Транспортиране на СМ- Транспортирането на строителните материали и товаро-

разтоварните дейности през 2015г. ще се извършва със следното товарно МПС:Н 5018КМ   и 

Работник-(………заличено) 

 4.Качество на предлаганите строителни материали. 

 4.1.Предлагаме следните сертификати, удостоверения за качество или подобни 

документи, които покриват 40(четиридесет) % от следните видове СМ : 

 4.2.Предложен  общ гаранционен срок на строителните материали, както следва:  

 -БОИ И ЛАКОВЕ – 2 ГОДИНИ 

 -РАДИАТОРИ – 3 ГОДИНИ 

 -СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –10 ГОДИНИ 

 5.Предлаганите видове строителни материали са нови, без явни или скрити дефекти. 

 6.СМ са съвместими и могат да се използват заедно за извършване на определените 

видове строително – монтажни работи. 

 7.При установяване на дефектни стоки или такива, които не отговарят на изискванията СЕ 

ЗАМЕНЯТ  в срок до една седмица от установяването им. 
Участникът в процедурата да бъде уведомен за настоящото решение по реда на ЗОП в 

тридневен срок от датата на издаването му.  
Определения за изпълнител участник, на основание разпоредбите на ЗОП, следва да се 

счита за поканен за сключване на договор в рамките на срока по чл. 41а, от ЗОП, считано от датата 
на уведомяването му за влизане в сила  на настоящото решение. 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП ДГС Нови 
пазар за сведение и изпълнение. Копие от същото да се изпрати в „СИДП” ДП Шумен за сведение. 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на (………заличено)– зам.-директор при ТП 

ДГС Нови пазар и (………заличено)– ръководител счетоводен отдел при  ТП „ДГС Нови пазар”. 
 

 ДИРЕКТОР ТП ДГС:……П………….. 
             /(………заличено)/ 


