
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

………………………………………………………..                                                                                             

 
РЕШЕНИЕ 

№ РД 08-07/13.06.2017 г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108  от Закона за обществените поръчки във вр с 

чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол 

№1/07.06.2017г. , Протокол №2/13.06.2017г. и Доклад №1/13.06.2017г. на комисия, 

назначена със Заповед № РД 05-84/07.06.2017г. на директора на  ТП ДГС Провадия за 

провеждане на  публично състезание за възлагане на обществена поръчка, 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  

ОБЯВЯВАМ: 

       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- „ Ди Ес Хоум“ ООД, гр.Добрич, бул.Добруджа №4, ЕИК 

124134610, предложена обща цена в лева без ДДС, както следва1698,35 /словом: хиляда 

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

Пореден номер и вид на артикула количество Мярка/

разфас

овка 

Предложена 

ед.цена в 

лева без 

ДДС 

Предложена 

обща цена в 

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. 

Отстранени участници: няма. 

      2.Участникът класиран на първо място за изпълнител- „ Ди Ес Хоум“ ООД, 

гр.Добрич, бул.Добруджа №4, ЕИК 124134610, предложена обща цена в лева без ДДС, 

както следва: 1698,35 /словом: хиляда шестотин деветдесет и осем лева и тридесет и пет 

ст/  лева без ДДС,  а именно: 

Пореден номер и вид на артикула количество Мярка/

разфас

овка 

Предложена 

ед.цена в 

лева без 

ДДС 

Предложена 

обща цена в 

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. 

       3. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       4.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7  от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването , пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        5.На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден , да се 

изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на ТП ДГС Провадия, 

на адреса на поръчката, както следва:  

 

http://wp.me/p82ovF-ctU 

6.Документи за сключване на договор – съгласно чл. 58, ал.1 от ЗОП.  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение 

на договор за обществена поръчка. 

           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

http://wp.me/p82ovF-ctU
http://wp.me/p82ovF-ctU
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763


          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПОДПИСАНО И ЗАЛИЧЕНО 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

                                  /инж. ЖИВКО ЖИВКОВ / 
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