
УТВЪРЖДАВАМ:   

на 26.10.2017г.   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ДИРЕКТОР 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

/подписано и заличено/ 

инж. Живко Живков 

 

ПРОТОКОЛ №1 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 25.10.2017г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №РД05-

159/25.10.2017г. на директора на ТП ДГС Провадия инж. Живко Живков, в състав: 

Председател: инж. Ангелина Янева- зам.-директор при ТП ДГС Провадия  

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

                        2.Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел 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: „Периодична доставка, осъществена 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 2017 година”, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен, изменена със Заповед №346/19.10.2017г.  

 

Съгласно чл.187, ал.1 от ЗОП в профила на купувача на интернет адрес -  

http://wp.me/p82ovF-cw0, на 17.10.2017г. е публикувана обява №5 за събиране на 

оферти с посочения предмет. 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 №9069359 от 17.10.2017г с изх. № 

483/17.10.2017 г. със срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 24.10.2017 година. 

                  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 в първоначално обявения срок за получаване на оферти, в 

деловодството на ТП ДГС Провадия са постъпили такива, а именно: 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1. Вх.№1252/24.10.2017 г., 10:30 ч. "Би енд Би партнерс" ООД 

2. Вх.  № 1253/24.10.2017 г., 10:31 ч „Панда експерт“ ООД 

3. Вх.№1256/24.10.2017г., 16:15 ч „Ди ес хоум“ ООД 

 

 

http://www.militaryclubs.bg/
http://www.militaryclubs.bg/
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069359


Всички оферти, ведно с представените опаковки с изискваната мастра, 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 обща цена за изпълнение на доставките, предмет 

на процедурата от участника "Би енд Би партнерс" ООД, както следва: 1495,10 лева без 

ДДС 

         2.Комисията обяви предложената обща цена за изпълнение на доставките, предмет 

на процедурата от участника "Панда експерт" ООД, както следва: 1472,40 лева без ДДС 

         3.Комисията обяви предложената обща цена за изпълнение на доставките, предмет 

на процедурата от участника „Ди ес хоум“ ООД, както следва: 1468,97 лева без ДДС 

         Членовете на комисията подписаха приложените към офертите ценови и 

технически предложения на участниците.  

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 25.10.2017г. – 13,30 часа. 

На 25.10.2017г. в 13.30 часа, комисията без настъпили промени в състава й, 

продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените оферти 

за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване. 

 

1.Участникът "Би енд Би партнерс" ООД, ЕИК 200454179, е представил оферта с 

Вх.№1252/24.10.2017г. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че 

документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Участникът е представил следните писмени документи: 

 Оферта, съдържаща административни данни за участника 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя 

 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по образец, приложение към 

документацията; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - по 

образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици 

 Ценово предложение 

 Сертификат за извършен (KWF) тест 

 Информационни листи 

- Мостра на предлаганото изделие- в отделна опаковка с Вх.№ 1252/24.10.2017 

г.  

 



При преглед на представените документи от участника "Би енд Би партнерс" 

ООД, комисията не установи несъответствия, а именно: 

По отношение на представените декларации: 

Представени са в оригинал всички изискуеми декларации по образец и форма към 

документацията, подписани от представляващия участника, съгласно регистрация в 

Търговския регистър. В процедурата участникът е посочил, че ще изпълнява доставките 

лично и няма да използва подизпълнител.  

 

По отношение Предложението за изпълнение на поръчката, комисията не 

установи несъответствия, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение:   

І.Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ.Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като 

предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско 

наименование и производител, както следва: 

Артикул Търговско наименование Производител  

Прогнозно 

кол-во 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ Si Belle Нинахим ЕООД 40 бр 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ Si Belle Нинахим ЕООД 40 бр 

2. Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  МРТ Нинахим ЕООД 17 бр 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm „Четка“ „Деником“ ЕООД 15 бр 

4)Цветен спрей, универсален х х х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml VERY WELL 
Мотип Дупли ГмбХ 

Германия 10 бр 

4.2.син, разфасовка 400 ml VERY WELL 
Мотип Дупли ГмбХ 

Германия 110 бр 

5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората Distein - ergonom 
Мотип Дупли ГмбХ 

Германия 90 бр 

 

ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Всички доставени от нас продукти ще са: 

1.1. Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или 

явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и 

да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, 

качеството, количеството на разфасовката , датата на производство и срок на годност. 

1.2. Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по 

дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, 

във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-

стопански дейности. 

1.3.Специализирания и универсален спрей за маркиране на дървесина ще бъдат 

придружени с информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 

1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   



2.При изпълнение на доставките: 

2.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер 

на 1500,00 лв. ( хиляда и петстотин . лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. 

Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в 

зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на 

финансовия ресурс. 

2.2.Заявката ще се извършва на телефон 0893492071; 0899906713 ( посочете 

телефон за депозиране на заявки) или по електронен път на ел. Адрес: 

b_bpartners@abv.bg  ( посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките 

от възложителя) .Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на 

Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва 

по вид и количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или 

еквивалентен документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се 

счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или 

еквивалентен документ) от Възложителя. 

2.4.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на 

единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на 

Изпълнителя. 
 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

1.Срок за доставка-  3 (три) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

2.Срок на договора 31.12.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 

1500,00.лв.( хиляда и петстотин  лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на 

всяко едно от посочените две основания.  

3.Срок за рекламации за несъответствие на доставените стоки  или дефектирала 

стока – 10 (десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – 3 (три) календарни дни, считано от дата 

на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

5.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на 

адрес: гр. Провадия, обл.Варна, кв.Север 

      Прилагаме мостра на специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина 

в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени  в техническата спецификация. 

2.Участникът "Панда експерт" ООД, ЕИК 131298528, е представил оферта с Вх. 

№1253/24.10.2017г. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че 

документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Участникът е представил следните писмени документи: 

 Оферта, съдържаща административни данни за участника 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя 

 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - по 

образец, приложение към документацията; 

 



 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици 

 Ценово предложение. 

 Мостра на предлаганото изделие- в отделна опаковка с Вх. 

№1253/24.10.2017 г. 

При преглед на представените документи от участника "Панда експерт" ООД, 

комисията не установи несъответствия, а именно: 

По отношение на представените декларации: 

Представени са в оригинал всички изискуеми декларации по образец и форма към 

документацията, подписани от представляващия участника, съгласно регистрация в 

Търговския регистър. В процедурата участникът е посочил, че ще изпълнява доставките 

лично и няма да използва подизпълнител.  

 

По отношение  Предложението за изпълнение на поръчката, комисията не 

установи несъответствия, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение:   

І.Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ.Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като 

предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско 

наименование и производител, както следва: 

Артикул Търговско наименование Производител  

Прогнозно 

кол-во 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 
Алкидна боя за дърво и 
метал Универсал строй ООД 40 бр 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ 
Алкидна боя за дърво и 
метал Универсал строй ООД 40 бр 

2. Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  Разредител АМВ Универсал строй ООД 17 бр 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm Четка 50мм Ciret- Чехия 15 бр 

4)Цветен спрей, универсален х х х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml Super color universal 
Motip Dupli B.V. The 

Netherlands 10 бр 

4.2.син, разфасовка 400 ml Super color universal 
Motip Dupli B.V. The 

Netherlands 110 бр 

5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората Distein – горски спрей 
Anwendungstechnik 

Германия 90 бр 

 

ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Всички доставени от нас продукти ще са: 

1.1. Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или 

явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и 



да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, 

количество на разфасовката, датата на производство и срок на годност. 

1.2.Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по 

дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, 

във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-

стопански дейности. 

1.3.Специализирания и универсален спрей за маркиране на дървесина ще бъдат 

придружени с информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 

1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   

2.При изпълнение на доставките: 

2.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер 

на 1500,00 лв. ( хиляда и петстотин . лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. 

Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в 

зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на 

финансовия ресурс. 

2.2.Заявката ще се извършва на телефон 0898 696559 ( посочете телефон за 

депозиране на заявки) или по електронен път на ел. Адрес: elica.popova@office1.bg  ( 

посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя) . 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

2.3.Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по 

вид и количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен 

документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се счита датата на 

подписване на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен 

документ) от Възложителя. 

2.4.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на 

единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на 

Изпълнителя. 
 

ІV.  СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

1.Срок за доставка-  3 (три) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

2.Срок на договора 31.12.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 

1500,00.лв.( хиляда и петстотин  лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на 

всяко едно от посочените две основания.  

3.Срок за рекламации за несъответствие на доставените стоки  или дефектирала 

стока – 10 (десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – 3 (три) календарни дни, считано от дата 

на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

5.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на 

адрес: гр. Провадия, обл.Варна, кв.Север 

      Прилагаме мостра на специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина 

в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени  в техническата спецификация. 

3.Участникът "Ди ес хоум" ООД, ЕИК 124136610, е представил оферта с Вх. № 

1256/24.10.2017 г. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите 

и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Участникът е представил следните писмени документи: 

 Оферта, съдържаща административни данни за участника 



 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя 

 Информационен лист за безопасност на универсален и специализиран спрей 

 Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл . 54, 

ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - по образец, приложение към документацията; 

 Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - по 

образец, приложение към документацията; 

 Декларация за конфиденциалност 

 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици 

 Ценово предложение. 

 Мостра на предлаганото изделие- в отделна опаковка с Вх. № 1256/24.10.2017  

При преглед на представените документи от участника "Ди ес хоум" ООД, 

комисията не установи несъответствия, а именно: 

По отношение на представените декларации: 

Представени са в оригинал всички изискуеми декларации по образец и форма към 

документацията, подписани от представляващия участника, съгласно регистрация в 

Търговския регистър. В процедурата участникът е посочил, че ще изпълнява доставките 

лично и няма да използва подизпълнител.  

 

По отношение Предложението за изпълнение на поръчката, комисията не 

установи несъответствия, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за изпълнение:   

І.Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ.Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като 

предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско 

наименование и производител, както следва: 

Артикул Търговско наименование Производител  

Прогнозно 

кол-во 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 40 бр 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 40 бр 

2. Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 17 бр 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 15 бр 

4)Цветен спрей, универсален 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 10 бр 

4.2.син, разфасовка 400 ml 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 110 бр 



5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората 
Заличено, с-но декларация за 

конфиденциалност 
Заличено, с-но декларация 

за конфиденциалност 90 бр 

 

ІІІ.ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Всички доставени от нас продукти ще са: 

1.1. Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или 

явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и 

да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, 

количество на разфасовкатадатата на производство и срок на годност. 

1.2.Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по 

дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, 

във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-

стопански дейности. 

1.3.Специализирания и универсален спрей за маркиране на дървесина ще бъдат 

придружени с информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 

1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   

2.При изпълнение на доставките: 

2.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер 

на 1500,00 лв. ( хиляда и петстотин . лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. 

Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в 

зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на 

финансовия ресурс. 

2.2.Заявката ще се извършва на телефон 0887 323235 ( посочете телефон за 

депозиране на заявки) или по електронен път на ел. Адрес: dimov.m@abv.bg  ( посочете 

адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя) . 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

2.3.Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по 

вид и количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен 

документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се счита датата на 

подписване на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен 

документ) от Възложителя. 

2.4.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на 

единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на 

Изпълнителя. 
 

ІV.  СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

1.Срок за доставка-  3 (три) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

2.Срок на договора 31.12.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 

1500,00.лв.( хиляда и петстотин  лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на 

всяко едно от посочените две основания.  

3.Срок за рекламации за несъответствие на доставените стоки  или дефектирала 

стока – 10 (десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – 3 (три) календарни дни, считано от дата 

на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е 

необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

5.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на 

адрес: гр. Провадия, обл.Варна, кв.Север 



      Прилагаме мостра на специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина 

в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени  в техническата спецификация. 

         В публикуваната обява, Възложителят е посочил, че се предвижда провеждането на 

тест за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на 

поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради 

което всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за 

предлагания от него продукт,  както следва: специализиран спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, със следните параметри: 

- опаковка 500мл; 

- работен диапазон до -20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- сигнален/неонов цвят – оранжев; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

 

Комисията единодушно взе решение, тестът се извърши относно допуснатите до 

участие оферти, съответно депозирани към тях мостри в отделна опаковка, по отношение 

на следните участници:  

 1.Участник "Би енд Би партнерс" ООД, с вх№1252/24.10.2017 г. 

 2.Участник "Панда експерт" ООД, с вх№1253/24.10.2017 г. 

 3.Участник  "Ди ес хоум" ООД, с вх.№ 1256/24.10.2017 

Комисията единодушно реши, тестът да се извърши с изписване на цифра, като в 

зависимост от реда на постъпилите оферти, всеки участник получи номер, както следва: 

 1.Участник "Би енд Би партнерс" ООД - под №1 

 2.Участник "Панда експерт" ООД- под №2 

 3.Участник „Ди ес хоум“ ООД- под №3 

       При проведения от членовете на Комисията тест за покриване на суха и мокра  

дървесна повърхност се установи следното: 

       
        1.По отношение извършения тест на представената мостра от участник "Би енд Би 

партнерс" ООД- под №1: 

           Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл, с етикет на български 

език и информация на материала, съдържанието и производителя, качество, дата на 

производство и годност 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с 

цвят “неон/оранжев”. 30 минути по-късно повърхността бе залята със 100 мл вода, като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност). При маркиране на предварително намокрена дървесна 

повърхност, комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на 

дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода, 

маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по 

интензитет от следата, като цвят, неонов завършек и вид-приложение 3бр. снимков 

материал. 

На снимките, предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”, като 

при  маркирането, комисията е изписала  цифрата “1“. 

         При тези данни, комисията установи, че участникът е представил мостра, 

съответстваща на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация 

относно цвят, форма, размер на опаковката, с етикет на български език и информация на 

материала, съдържанието и производителя, качество, дата на производство и годност, 



поради което допуска до следващ етап оценка на ценовото предложение на "Би енд Би 

партнерс" ООД 

         

          2.По отношение извършения тест на представената мостра от участник "Панда 

експерт" ООД- под №2: 

           Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл, с етикет на български 

език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на 

производство и годност 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с 

цвят “неон/оранжев”. 30 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност). При маркиране на предварително намокрена дървесна 

повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на 

дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , 

маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по 

интензитет от следата, като цвят, неонов завършек и вид-приложение 3бр. снимков 

материал. 

На снимките, предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”, като 

при  маркирането, комисията е изписала  цифрата “2“. 

         При тези данни, комисията установи, че участникът е представил мостра, 

съответстваща на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация 

относно цвят, форма, размер на опаковката, с етикет на български език и информация на 

материала, съдържанието и производителя, качество, дата на производство и годност, 

поради което допуска до следващ етап оценка на ценовото предложение на "Панда 

експерт" ООД 

 

        3.По отношение извършения тест на представената мостра от участник "Ди ес 

хоумс" ООД- под №3: 

           Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл, с етикет на български 

език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на 

производство и годност 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с 

цвят “неон/оранжев”. 30 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода, като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност). При маркиране на предварително намокрена дървесна 

повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на 

дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода, 

маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по 

интензитет от следата, като цвят , неонов завършек и вид- приложение 3бр. снимков 

материал. 

На снимките, предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”, като 

при  маркирането, комисията е изписала  цифрата “3“. 

 

         При тези данни, комисията установи, че участникът е представил мостра, 

съответстваща на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация 

относно цвят, форма, размер на опаковката, с етикет на български език и информация на 

материала, съдържанието и производителя, качество, дата на производство и годност, 

поради което допуска до следващ етап оценка на ценовото предложение на "Ди ес хоум" 

ООД. 

 

След извършане на теста, Комисията продължи своята работа, като разгледа 

ценовите предложения на допуснатите участници , както следва: 



 

Участникът "Би енд Би партнерс" ООД е направил следното ценово предложение: 

І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 1500,00 лв. ( 

хиляда и петстотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се 

сключва договор, като сключването на договор не обвързва Възложителя със 

задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не 

изискват такава 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо 

прогнозно количество боя, спрей, разредител и други материали  в размер на 1495,10  

лв. (хиляда четиристотин деветдесет и пет лева и десет ст) без вкл. ДДС, както следва:  

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 40 бр 3,30 132,00 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ 40 бр 3,30 132,00 

2.Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  17 бр 4,30 73,10 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm 15 бр 3,00 45,00 

4)Цветен спрей, универсален х х х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml 10 бр 3,50 35,00 

4.2.син, разфасовка 400 ml 110 бр 3,50 385,00 

5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората 90 бр 7,70 693,00 

ВСИЧКО х х 1495,10 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и 

други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на 

доставката. 

3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа 

на единични цени съгласно представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път 

в 10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол/стокова разписка или 

еквивалентен документ за извършената доставка. 

 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

Мативирана от изложеното, Комисията приема, че участникът се е придържал към 

изискванията на Възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия, 

поради което не са налице основания за отстраняването на този участник, поради което 

единодушно реши: 

Допуска до следващ етап участникът "Би енд Би партнерс" ООД 

 

Участникът "Панда експерт" ООД е направил следното ценово предложение: 

І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 1500,00 лв. ( 

хиляда и петстотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност  



се сключва договор, като сключването на договор не обвързва Възложителя със 

задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не 

изискват такава 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо 

прогнозно количество боя, спрей, разредител и други материали  в размер на 

..................................  лв. (.................................................................................................. ) без 

вкл. ДДС, както следва:  

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 40 бр 2,55 102,00 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ 40 бр 3,05 122,00 

2.Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  17 бр 2,50 42,50 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm 15 бр 0,90 13,50 

4)Цветен спрей, универсален х х х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml 10 бр 3,02 30,20 

4.2.син, разфасовка 400 ml 110 бр 4,02 442,20 

5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората 90 бр 8,00 720,00 

ВСИЧКО х х 1472,40 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и 

други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на 

доставката. 

3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа 

на единични цени съгласно представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: стойността на доставката се заплаща в левове по банков път 

в 10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол/стокова разписка или 

еквивалентен документ за извършената доставка. 

 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

 След извършен цялостен преглед на депозирото ценово предложение на 

участника „Панда експерт“ ООД, Комисията констатира следното несъответствие:  

участникът не е попълнил надлежно образеца на ценовото предложение, като в т.1 не е 

посочена цифром и словом предлаганата обща цена за доставка на посоченото от 

Възложителя общо прогнозно количество боя, спрей, разредител и други материали .  

Мотивирана от изложеното, Комисията приема, че участникът не се е придържал 

към изискванията на Възложителя и не е изпълнил всички предварително обявени 

условия за попълване на утвърдените образци, в частност Образец №9 – Ценово 

предложение, поради което са налице основания за отстраняването на този участник, 

съгласно което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата оферта от „Панда 

експерт“ ООД 
 



Участникът "Ди ес хоум" ООД е направил следното ценово предложение: 

І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 1500,00 лв. ( 

хиляда и петстотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се 

сключва договор, като сключването на договор не обвързва Възложителя със 

задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не 

изискват такава 

 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо 

прогнозно количество боя, спрей, разредител и други материали  в размер на 1468,97  

лв. (хиляда четиристотин шестдесет и осем лева и деветдесет и седем ст ) без вкл. ДДС, 

както следва:  

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1.Алкидна боя за маркиране на 

дървесина х х х 

1.1.бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 40 бр 2,34 93,60 

1.2.синя, в разфасовка от 700 

g /кутия/ 40 бр 2,33 93,20 

2.Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml  17 бр 2,86 48,62 

3.Четки за боядисване плоски с 

естествен косъм, ширина 50 mm 15 бр 0,84 12,60 

4)Цветен спрей, универсален х х х 

4.1.червен, разфасовка 400 ml 10 бр 3,47 34,65 

4.2.син, разфасовка 400 ml 110 бр 3,47 381,70 

5.Специализиран спрей за 

маркиране на стояща дървесина 

в гората 90 бр 8,94 804,60 

ВСИЧКО х х 1468,97 

2.В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и 

други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на 

доставката. 

3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа 

на единични цени съгласно представената ценова оферта. 

4.Начин на плащане: : стойността на доставката се заплаща в левове по банков път 

в 10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол/стокова разписка или 

еквивалентен документ за извършената доставка. 

 

Комисията пристъпи към аритметично проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което  установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката, а именно 

         В ценовото предложение на „Ди ес хоум“ ООД, произведението на сумите 

посочени в ред 4.1, колони 2 и 3 не съответства на общата сума на ред 1.4, колона 4 

.Участникът е посочил единична цена за доставка на червен спрей универсален в 

размер на 3.47 лева без ДДС, като при умножение по прогнозното количество, посочено 

от Възложителя - 10 броя, крайният резултат следва да бъде 34,70 лева без ДДС. 

Посочената от участника стойност е 34.65 лева без ДДС. Предвид полученото 

несъответствие общата цена за изпълнение на поръчката е неправилно образувана, т.е.  

 

 



ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

       Комисията счита, че не следва да се извършват проверки по заявените от участника 

данни или изискване на разяснения съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП, т.к. нито комисията, 

нито възложителят могат да тълкуват волята на участника, да извършват допълнителни 

действия по отстраняване на пропуски, грешки, несъответствия в ценовото предложение 

на участника. Дори да се касае за допусната техническа грешка, същата не може да бъде 

отстранена по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП , т.к. по този начин би се стигнало до промяна 

на ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно цитираната разпоредба, с оглед 

която комисията при необходимост може да изисква допълнителни доказателства и 

разяснения за данни посочени в офертата, но проверката и разясненията не могат да 

водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

      Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение и 

възложителят, респективно комисията по провеждане на процедурата, като помощен 

орган на възложителя не отговарят за допуснати грешки, несъответствия при неговото 

формиране. Тези грешки, несъответствия, не могат да бъдат санирани от комисията и 

възложителя , чрез преизчисления, сумиране или друго, т.к. това би било нарушение на 

разпоредбите на ЗОП, в това число на чл.104, ал.5 от ЗОП. 

     Промяна на ценовото предложение е недопустима на този етап на процедурата. 

     Съгласно съответния образец на ценовото предложение, следва предложената от 

участника обща цена за оценка на офертата да бъде сбор от цените на отделните 

доставки. 

     Общата цена в ценовото предложение е крайното ценово предложение, предмет на  

оценка  в процедурата, поради което и неправилното й  изчисляване означава, че 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия 

, което от своя страна е основание за отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

        С оглед на констатираното обстоятелство , Комисията счита, че участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 

поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата оферта на „Ди ес хоум“ 

ООД 
 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

“НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

  
І-во място: "Би енд Би партнерс" ООД, ЕИК 200454179, с предложена цена – 1495,10  

лв. (хиляда четиристотин деветдесет и пет лева и десет  ст ) без вкл. 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 26.10.2017 г. в 10.00 часа. 

 

             Председател: инж. Ангелина Янева /подписано и заличено/ 

                    Членове: 1.Илина Стоянова  /подписано и заличено/       

                                      2.Марин Маринов /подписано и заличено/ 


