
УТВЪРДИЛ: ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

ИНЖ. Ж. ЖИВКОВ 

13.06.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/13.06.2017 г. 

 

На 13.06.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед № РД 05-

84/07.06.2017г. на директора на  ТП ДГС Провадия инж. Живко Живков- Възложител,   в 

състав: 

Председател: инж. Христина Манолова- зам.-директор  при ТП ДГС Провадия 

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

                        2. Марин Маринов- РСО-главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

      се събра със задача да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

да оповести публично предложените ценови оферти на допуснатите участници в 

обществената поръчка и да класира подадените оферти  , съобразно предварително 

утвърдените показатели за оценка на офертите : икономически най-изгодната оферта, 

въз основа на най-ниската предложена цена за изпълнение на цялата поръчка 
относно процедура, открита чрез Публично състезание, с предмет: “Доставка, 

осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества  строителни 

материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС 

Провадия” през 2017 год.“ съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №5/16.05.2017г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

          Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

 

          1.Оферта от “Ди Ес Хоум“ ООД. 

          Комисията констатира цялост на плика , отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

        Участникът предлага обща цена в лева без ДДС, както следва:1698,35 /словом: 

хиляда шестотин деветдесет и осем лева и тридесет и пет ст/ ,  а именно: 

 
1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДГС Провадия, 

гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. (вкл.опаковане, транспортиране и др.)  

2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат съм, 

че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение е следното: 

Пореден номер и вид на артикула количество Мярка/

разфас

овка 

Предложена 

ед.цена в 

Предложена 

обща цена в 



лева без 

ДДС 

лева без 

ДДС 

к.2 х к.4 

1 2 3 4 5 

1.Цимент 40 торба 

50 кг 

9,20 368,00 

2.Цимент 10 Торба 

25 кг 

4,75 47,50 

3.Пясък 5 тон 18,40 92,00 

4.Чакъл 5 тон 23,58 117,90 

5.Ламперия- чам – вагонна шарка 
 

25 м2 12,26 306,50 

6.Ребра чам- 4м- 5 х10 см 20 бр 6,06 121,20 

7.Гвоздеи 15 см 5 кг 1,29 6,45 

8.гвоздеи  6 см 5 кг 1,13 5,65 

9.Тел кофражна 2 мм 3 кг 1,54 4,62 

10.Теракол 10 торба 

25 кг 

4,21 42,10 

11.Гипс сатен 5 торба 

25 кг 

6,99 34,95 

12.Улуци пластмасови 20 лм 2,75 55,00 

13.Улуци метални 15 лм 1,88 28,20 

14.Скоби за улуци пластмасови 40 лм 1,65 66,00 

15.Скоби за улуци метални 30 лм 0,92 27,60 

16.Тръби за улуци пластмасови 10 лм 3,24 32,40 

17.Тръбии за улуци метални 10 лм 2,92 29,20 

18.Съединител за улуци пластмасови 4 бр 5,05 20,20 

19.Казанче за улуци метални 4 бр 5,42 21,68 

20.Ботуш метален за улуци 2 бр 2,45 4,90 

21.Кривка за пластмасови улуци 4 бр 11,72 46,88 

22.Ъгъл за пластмасови улуци 4 бр 5,98 23,92 

23.Фаянсови плочки 25х20х6 25 м2 7,82 195,50 

ВСИЧКО: Х Х Х 1698,35 

           Забележка:   Доставките по видове строителни материали  и необходимите количества ще 

се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до 

размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

            Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

настоящото ценово предложение, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през 

периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. 

          При необходимост от извършване на доставки на строителни материали извън този списък 

предлагаме отстъпка в размер на  15 % от обявените в търговския ни обект цени за съответния 

вид. 

 

       След детайлно разглеждане на представената от участника ценова оферта , 

комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя и съдържа всички необходими документи. 

       Поради, което , Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие : Оферта от “Ди Ес Хоум“ ООД 

 

              II. Фаза на класиране на офертите. 



        На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията пристъпи към класиране на 

допуснатите оферти. 

       Комисията класира участниците по следния начин: 

       На първо място- „Ди Ес Хоум“ ООД, предложена цена за изпълнение на 

обществената поръчка- 1698,35 /словом: хиляда шестотин деветдесет и осем лева и 

тридесет и пет ст/ 

       При необходимост от извършване на доставки на строителни материали извън този 

списък предлагаме отстъпка в размер на  15 % от обявените в търговския ни обект цени 

за съответния вид. 

         

       Комисията преустанови своята работа на 13.06.2017 г. в 11.15 часа. 

        Протоколът съдържа 3 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка . 

 

                   Председател:    инж.Христина Манолова - ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 

Членове:       1. Илина Стоянова - ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 

                       2. Марин Маринов - ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


