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ПРЕПИС 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 299 

с. Венец, 16.10.2020 г. 

 

На  основание чл. 108, т.4 във вр. с чл. 110, ал.1, т.2,  от ЗОП и отразени резултати в 

доклад № 1/16.10.2020г. на назначената със Заповед № 278/09.09.2020 година на директора на 

ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от 

ППЗОП за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за 

определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка чрез „открита 

процедура”– услуга, и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по 

извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед 

(ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД 

ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" , открита с 

Решение № 537 от 04.08.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец 

 

Р Е Ш И Х: 

 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/16.10.2020г  и 

приложените към него протоколи. 

  

2. На основание констатации и в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, във връзка 

с чл. чл.54, ал.9 от ППЗОП отстранявам от участие процедурата „Фар Агро“ ЕООД – с. Ветрино, 

ЕИК 202037024 с управител Тодор Мариянов Петков, седалище и адрес на управление: с. 

Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, ул. Стопански двор със следните мотиви:  

Комисията установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок, в профила на 

поръчката, в електронната платформа  не е постъпил нов ЕЕДОД в електронен вариант от 

Участника „Фар Агро“ ЕООД – с. Ветрино, подписан с електронен подпис. 

 

3 На основание чл.107, т.5 от ЗОП,  във връзка с констатациите на комисия назначена със 

Заповед № 278/09.09.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти за участие,  ОТСТРАНЯВАМ от участие Участник№1 - 

„Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, ЕИК – 127605252, с управител Сали Ремзи Алиосман, 

седалище и адрес на управление: Държава: Република България, Област: Шумен, Община: Венец, 

Населено място: с. Ясенково, п.к.9777, ул. „ДОЛАШМА“ № 47, със следните мотиви:  

Същият не е подал в срок своя ключ за декриптиране на ценовото му предложение в 

централизираната електронна платформа  на АОП (ЦАИС). 

 

  

 

mailto:dls.palamara@dpshumen.bg
mailto:ddspalamara@abv.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
      

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

 

На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ процедурата поради 

обстоятелството, че единствения допуснат участник „Ремонтинженеринг“ ООД – с. 

Ясенково, не  е изпълнил в срок задължението си да предостави ключ за декриптиране на 

ценовото му предложение. 

 

Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и в същия ден да се 
публикува в профила на купувача на интернет страницата на ТП ДЛС „Паламара“  заедно с протоколите от 

работата на комисията при спазване условията на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по 

чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП, който започва да тече от получаването му от съответните 

участници в процедурата.  

 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. …чл. 59 от ЗЗЛД…– зам. директор 

ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец. 
 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец:………/П/………….. 

                  /инж. С. Башлъ/ 
 

 
   

 

 
Изготвил:……/П/………….. 

/адв. …чл. 59 от ЗЗЛД… –  

адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ТП „ДЛС Паламара“ / 
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