
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

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

ул.,,Петра” № 1, ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен,  тел.  800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№14

гр.Шумен, 27.03.2018г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл.
178 от ЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 131/21.03.2018 г.. за определяне
на изпълнител за следната услуга: “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен
транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен”за срок от една година, считано от сключването на
договора отразени като  констатациите на комисията по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от
26.03.2018 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
1 .  На пър во  м ясто  к ласир а :  Канд идат  № 1  „Б оян Б ойч ев”  ЕООД ,

ЕИК  1275 7536 4 ,  се далище и  а дрес  на  упр авлен ие :  гр .  Разг рад ,  ул .
„Але кс ан дър  Ст ам бо лий ски  ”  № 28 ,  предст ав ляв ан  о т  Б о ян  Радо слав о в
Бо йчев - уп рав ите л  на  др уж е ств о то , при следните параметри на окончателната му
оферта:

1 .  Предлаганат а  ц ена  за  и зпълне ние  на  об ществ ената  по ръчка  е
4980,00 (четири хиляди деветстотин осемдесет лева), без  ДД С , о пре дел ена  като  сбо р
от  количествата  по  едини чните цени ,  по сочени  в  ценово то  предлож ение на
кан дид ата .

Параметри от ценовото предложение:

№ по
ред

Наименовани е
на  услуг ит е

Мерна
единица

Прогнозни
количества

Предлагана
едини чна
цена  бе з

в кл .  ДД С

Предлагана
об ща   цена

без  вкл .
ДД С

1

 “Извършване на
товаро-разтоварни
дейности с включен
транспорт за
нуждите на ТП
„ДГС Шумен”за
срок от една година,
считано от
сключването на
договора

км пълен 600 8 ,30 4980 ,00

2. .Срок за изпълнение на услугата – до 2/два/ астрономически часа.
3.Разполага  с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на услугите, а

именно:
3.1 Товарен автомобил Скания , рег. № РР 6001 АК с Кран Товарач;
3.2. Товарен автомобил Ситроен Джъмпер , рег. № Н 4305 ВР - нает;
3.3. Колесен Трактор ЮМЗ -6Л Т1, с кран Шипка 100, с рег. № Н03643 - нает, като в

подкрепа на по-горното представя следните документи:

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


- копие от Лиценза за извършване на обществен превоз на товари;
- копия от удостоверенията на колите към лиценза за транспортна дейност;
-копие на удостоверение за техническа изправност на ППС;
- копия от свидетелства за регистрация на МПС;
- копия от талон за преминал технически преглед на МПС;
- копие от регистрация на трактора в КТИ;
- копие от талон за преминал технически преглед на трактора пред КТИ.
- копие от удостоверение  за наличен GPS устройство.
4.Списък на необходими брой работници или служители за извършване на товаро –

разтовани дейности, а именно:
4.1. чл.2 от ЗЗЛД– шофьор ТА със стаж 10г.
4.2. чл.2 от ЗЗЛД– шофьор ТА със стаж 25г.
4.3. чл.2 от ЗЗЛД– кранист със стаж 13 г.
4.4. чл.2 от ЗЗЛД - общ работник  със стаж 7г.,  като в подкрепа на по-горното представя

следните документи:
-  копие от справка за декларирани данни по чл.62, ал. 5 от КТ;
-  копие от документите за правоспособност.

Няма кла сирани  на  следва щи мес та  кандидати ,  пора ди  липса  на
повече  под адени  оферти .

Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати

За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на
изпълнение: “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите
на ТП „ДГС Шумен”за срок от една година, считано от сключването на договора.

ОПРЕДЕЛЯМ
„Б оян Б ойчев”  ЕОО Д ,  ЕИ К  127 575364 ,  седа лищ е  и  адрес  на

упр авлени е :  гр .  Р азг ра д ,  ул .  „ Але ксан дър  Ст амбо лий с ки  ”  № 28 ,
пред став л яв ан  о т  Бо ян  Р адо сл аво в  Бо йчев -  уп рав ит ел  н а  др уж еств о то ,  при
следните параметри на окончателната му оферта:

1 .  Предлаганат а  ц ена  за  и зпълне ние  на  об ществ ената  по ръчка  е
4980,00 (четири хиляди деветстотин осемдесет лева), без  ДД С , о пре дел ена  като  сбо р
от  количествата  по  едини чните цени ,  по сочени  в  ценово то  предлож ение на
кан дид ата .

Параметри от ценовото предложение:

№ по
ред

Наименовани е
на  услуг ит е

Мерна
единица

Прогнозни
количества

Предлагана
едини чна
цена  бе з

в кл .  ДД С

Предлагана
об ща   цена

без  вкл .
ДД С

1

“Извършване на
товаро-разтоварни
дейности с включен
транспорт за
нуждите на ТП
„ДГС Шумен”за
срок от една година,
считано от
сключването на
договора

км пълен 600 8 ,30 4980 ,00

2. Срок за изпълнение на услугата – до 2/два/ астрономически часа.



3.Разполага  с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на услугите, а
именно:

3.1 Товарен автомобил Скания , рег. № РР 6001 АК с Кран Товарач;
3.2. Товарен автомобил Ситроен Джъмпер , рег. № Н 4305 ВР - нает;
3.3. Колесен Трактор ЮМЗ -6Л Т1, с кран Шипка 100, с рег. № Н03643 - нает, като в

подкрепа на по-горното представя следните документи:
- копие от Лиценза за извършване на обществен превоз на товари;
- копия от удостоверенията на колите към лиценза за транспортна дейност;
-копие на удостоверение за техническа изправност на ППС;
- копия от свидетелства за регистрация на МПС;
- копия от талон за преминал технически преглед на МПС;
- копие от регистрация на трактора в КТИ;
- копие от талон за преминал технически преглед на трактора пред КТИ.
- копие от удостоверение  за наличен GPS устройство.
4.Списък на необходими брой работници или служители за извършване на товаро –

разтоварни дейности, а именно:
4.1. чл.2 от ЗЗЛД– шофьор ТА със стаж 10г.
4.2. чл.2 от ЗЗЛД– шофьор ТА със стаж 25г.
4.3. чл.2 от ЗЗЛД– кранист със стаж 13 г.
4.4. чл.2 от ЗЗЛД - общ работник  със стаж 7г.,  като в подкрепа на по-горното представя

следните документи:
-  копие от справка за декларирани данни по чл.62, ал. 5 от КТ;
-  копие от документите за правоспособност.

Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и
съответните заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен“  гр.  Шумен,  за сведение и
изпълнение.

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

Договорът във връзка с чл.183  от ЗОП да се сключи  с определения за изпълнител
участник  при условията  изискванията  на чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП след представяне на
документи по чл.112, ал.1 от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. чл.2 от ЗЗЛД – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на чл.2 от ЗЗЛД –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ :…… …….
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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