
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 17 

гр. Шумен, 21.09.2020 г. 

 

На  основание чл. 108, т.4, чл. 110, ал.1, т.2,  от ЗОП,  във връзка с констатациите на  комисията,  

назначена със Заповед № 305/31.08.2020 г. на директора на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка 

и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: 

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в 

държавни горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години 

считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 

2023 г. обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка, Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния 

обхват на ТП ДГС Генерал Тошево и ТП ДЛС Тервел,  отк рит а  с   Р еш ени е  

№ 9 /1 0 . 07 .2 02 0г . (рег .  № в Ц А ИС -D 52 4 4 /1 0 . 07 .2 02 0г )  и  с  У И Н в  Р ОП  –  02 7 11 -2 020  

- 0 11 8 . 

ОБЯВЯВАМ 

1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП,  във връзка с раздел V.5 от предварително обявената и 

утвърдена от възложителя методика за оценка на ценовите предложения, във връзка с чл.56, ал.2 от 

ППЗОП и констатациите на комисия назначена със Заповед № 305/31.08.2020 г. на директора на СИДП 

ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие,  ОТСТРАНЯВАМ 

от участие за Позиция №3, Участник№1 - „ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 128622048, с управител Иван 

Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: Държава: Република България, Област: Ямбол, 

Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, със 

следните мотиви: 

Участникът, в ценовата си оферта за позиция №3, точка 1.5 (отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. 

Тервел/ДЛС Тервел) на раздел І- „Разходи по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и 

други природни бедствия с цел тяхното изкуствено възобновяване“, е заявил единична цена и обща цена 

за този подотдел от:  24 600,35лв без вкл. ДДС или 243,00лв/дка без вкл. ДДС, като така обявените суми 

по своята същност не представляват  несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

на съответния вид услуга,  или несъответствие, поради установена явна сборна грешка. Съответно така 

обявената от участника, единична цена и обща цена е над обявена от възложителя максималната цена 

над която не следва да се оферира предложение за отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. Тервел/ДЛС Тервел с 

площ от 101,236 дка – 23 284,28лв без ДДС или  230,00лв/дка без вкл. ДДС. 

 

 2. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за позиция №3 поради 

обстоятелството, че единствената депозирана оферта за участие за тази позиция не отговаря на 

условията и изискванията на възложителя като надхвърля с 13,00 лв/дка без вкл. ДДС и с 



1316,07лв без ДДС общо,  обявения от него максимален финансов ресурс за отдел 19“з“ – с. Гуслар, 

общ. Тервел/ДЛС Тервел с площ от 101,236 дка (23 284,28лв без ДДС или  230,00лв/дка без вкл. ДДС.) 

 

Решението да се публикува в профила на купувача и да доведе до знанието на участника в 

процедурата за позицията за сведение и съответните заинтересовани длъжностни лица от „СИДП“ ДП 

Шумен  гр. Шумен, за сведение и изпълнение при условията на чл.9к от ППЗОП.  

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

Решението на основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП ,може да се оспори пред Комисията а защита на 

конкуренцията в срока по чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ от  ЗОП . 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. Петър Георгиев Ганев – зам. директор при 

„СИДП“ ДП Шумен  и  Янко Митев Янков - р-л финансов отдел- гл. счетоводител  на „СИДП“ ДП 

Шумен. 
 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП  ....(п)...- Заличена информация (подпис)  на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.                

/инж. В. Нинов/ 
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