
УТВЪРЖДАВАМ:      / заличено /                                                                                                 
на 18.10.2016г.   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИНЖ. ХРИСТИНА МАНОЛОВА 

ЗАМ. - ДИРЕКТОР 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 
По заместване, съгласно Заповед №О-210/29.09.2016г. 

На директора на СИДП ДП Шумен 

 

ПРОТОКОЛ №2 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 18.10.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№158/12.10.2016 г. на зам.директора на  ТП ДГС Провадия инж.Христина 

Манолова - Възложител, по заместване, съгласно Заповед №О-

210/29.09.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен, в състав: 

         Председател: Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП 

ДГС Провадия 

         Членове:1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. Лиляна Атанасова- счетоводител  при ТП ДГС Провадия, 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 и сл. от Закона за 

обществените поръчки , с предмет: „Доставка чрез покупка на прогнозни 

видове  боя, спрей,  разредител и други материали необходими за 

маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия ,  във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ 

ДГС Провадия"  за 2016 година”, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на 

Директора на СИДП ДП – Шумен. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 04.10.2016 г. в профила на купувача 

на интернет адрес -  http://dgsprovadia.dpshumen.bg/, е публикувана обява №3 

за събиране на оферти с изх. № 708/04.10.2016 г. за горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

11.10.2016 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на 

АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD 

№9057122 от 04.10.2016г. 

          Съгласно Протокол на комисията от 12.10.2016г. е констатирано, че  

до изтичане на крайният срок за депозиране на оферти обявен от 

http://www.militaryclubs.bg/


възложителя - 17:00 часа на 11.10.2016г., такава е   постъпила от „Панда 

експерт“ ООД , с Вх. № 1278/11.10.2016 г. в 11.27 ч  и „Елтех“ ЕООД , с Вх. 

№  1280/11.10.2016 г. в 13.45. 

        Предвид посоченото и на  основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен 

срока за получаване на оферти по чл.188, ал.1 от ЗОП с най- малко 3 /три/ 

дни , а именно до 17.00 часа на 17.10.2016г., съгласно публикувана 

информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

с импортен номер в РОП №9057369 от 12.10.2016г.обявена  в профила на 

купувача на интернет адрес -  http://dgsprovadia.dpshumen.bg/ 

С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

Установи се , че след извършеното удължаване на срока за получаване 

на оферти , в деловодството на ТП ДГС Провадия освен посочените оферти 

не са постъпили нови такива, а именно: 

 

 

№ 1. Вх. №/дата и час на 

постъпване 

2. Име на участника 

1. Вх. № 1278/11.10.2016 г. в 11.27 ч.  „Панда експерт“ ООД 

2     Вх. № 1280/11.10.2016 г. в 13.45 ч. „Елтех“ ЕООД 

 

Всички оферти са представени в запечатани и непрозрачни опаковки. 

Няма оферти, постъпили след крайния срок. 

 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените 

оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Председателят и всички членове на комисията попълниха и 

представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 

ценовите предложения, както следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника “Панда експерт” ООД, 

както следва: 268,80 лева без ДДС 

          2. Комисията обяви предложената от участника “Елтех” ЕООД , както 

следва: 265.90 лева без ДДС 

          

След приключване на публичната част от заседанието, комисията 

определи следващото закрито заседание да се проведе на 18.10.2016 г. – 

11,30 часа. 

http://www.militaryclubs.bg/


На 18.10.2016 г. комисията продължи своята работа на закрито 

заседание за разглеждане на представените оферти за участие в 

обществената поръчка по реда на тяхното подаване. 

 

1.Участникът „Панда експерт“ ООД, ЕИК 131298528, е представил 

оферта с Вх. № 1278/11.10.2016 г. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за 

подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, списък на приложените документи, оферта, представяне на 

участника, техническо и ценово предложение, включително е посочен срок 

на валидност на офертата.  

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и 

установи, че техническите параметри на доставката предлагани от 

участника отговарят на изискванията на възложителя , поради което 

единодушно взе решение и допусна офертата на участника до етап за 

оценка. 

Участникът „Панда експерт“ ООД, ЕИК 131298528, е предложил цена  , 

в размер на 268,80 /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет ст/  лева без 

ДДС 

В тази цена се включва: 

1.Алкидна боя за маркиране на дървесина : 

1.1. бяла, в разфасовка от 700 g /кутия/- 31 бр, с единична цена в размер на 

3,25 лв. (три лева и двадесет  и пет ст) без вкл. ДДС и общо в размер на 

100,75 лв /сто лева и седемдесет и пет ст/ без ДДС 

1.2. синя в разфасовка от 700 g /кутия/- 31 бр с единична цена в размер на 

3,25 лв. (три лева и двадесет  и пет ст) без вкл. ДДС и общо в размер на 

100,75 лв /сто лева и седемдесет и пет ст/ без ДДС 

2) Разредител за боя, в разфасофка от 850 ml - 20 бр , с единична цена в 

размер на 3.22 лв. (три лева и двадесет и две ст) без вкл. ДДС и общо в 

размер на 64.40 лв /шестдесет и четири лева и четиридесет ст/ без ДДС 

3) Четки за боядисване  кръгли с естествен косъм ф20-   10  бр , с единична 

цена в размер на 0,29 лв. (нула лева и двадесет и девет ст) без вкл. ДДС и 

общо в размер на 2,90 лв /два лева и деветдесет ст/ без ДДС  

 

       Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на 

изискванията на възложителя и предложената от участника цена не 

надвишава прогнозния финансов ресурс определен от възложителя. 

 

2.Участникът „Елтех“ ЕООД, ЕИК 040470310, е представил оферта с 

Вх. №  1280/11.10.2016 г. При разглеждане на офертата, комисията 



констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за 

подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, списък на приложените документи, оферта, представяне на 

участника, техническо и ценово предложение, включително е посочен срок 

на валидност на офертата.  

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и 

установи, че техническите параметри на доставката предлагани от 

участника отговарят на изискванията на възложителя , поради което 

единодушно взе решение и допусна офертата на участника до етап за 

оценка. 

Участникът „Елтех“ ЕООД, ЕИК 040470310, е предложил цена  , в размер 

на 265.90 /двеста шестдесет и пет лева и деветдесет ст/  лева без ДДС 

В тази цена се включва: 

1.Алкидна боя за маркиране на дървесина : 

1.1. бяла, в разфасовка от 700 g /кутия/- 31 бр, с единична цена в размер на 

2,90 лв. (два лева и деветдесет ст) без вкл. ДДС и общо в размер на 89,90  лв 

/осемдесет и девет лева и деветдесет ст/ без ДДС 

1.2. синя в разфасовка от 700 g /кутия/- 31 бр с единична цена в размер на 

2,90 лв. (два лева и деветдесет ст) без вкл. ДДС и общо в размер на 89,90  лв 

/осемдесет и девет лева и деветдесет ст/ без ДДС 

2) Разредител за боя, в разфасофка от 850 ml - 20 бр , с единична цена в 

размер на 3.56 лв. (три лева и петдесет и шест ст) без вкл. ДДС и общо в 

размер на 71,20 лв /седемдесет и един лева и двадесет ст/ без ДДС 

3) Четки за боядисване  кръгли с естествен косъм ф20-   10  бр , с единична 

цена в размер на 1,49 лв. (един лев и четиридесет и девет ст) без вкл. ДДС и 

общо в размер на 14,90 лв /четиринадесет лева и  деветдесет ст/ без ДДС  

     Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на 

изискванията на възложителя и предложената от участника цена не 

надвишава прогнозния финансов ресурс определен от възложителя. 

  

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към 

класиране на участниците, които отговарят на изискванията на 

Възложителя по критерия “НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

  

І-во място: “Елтех” ЕООД, ЕИК ЕИК 040470310, ЕИК 131298528, с 

предложена цена – 265.90 /двеста шестдесет и пет лева и деветдесет ст/  лева 

без ДДС 

 

І І -ро място: “Панда експерт” ООД, ЕИК 131298528, с предложена цена 

– 268,80 /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет ст/  лева без ДДС 



 

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на 

получените оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 

(един) оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с 

цялата документация по разглежданата обществена поръчка на 18.10.2016 г. 

в 13.30 часа. 

 

 

              Председател:    Марин Маринов / заличено /  

Членове:       1. Илина Стоянова   / заличено /       

    2. Лиляна Атанасова    / заличено /      

 

 

 

 

 

 


