
УТВЪРДИЛ:  подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

22.03.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/21.03.2019 г. 

 
          На 21.03.2019 г. от 10:00 часа, комисия,  определена със Заповед №66/18.03.2019г.  

на директора на ТП ДГС Провадия,  в състав: 

         Председател: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП 

ДГС Провадия 

         Членове:1.  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - РСО - главен счетоводител  

при ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия 

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

допуснатите участници, да извърши разглеждане и оценка на офертите, като определи 

оферта , 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: „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на 

прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей,  специализиран 

дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, 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 2019 година”, съгласно Заповед № 549/21.12.2018 г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение № 45/21.02.2019 г 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. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с обявената дата и час 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници , тяхното  разглеждане 

и оценяване съобразно предварително обявения от възложителя критерий за оценка , а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

21.03.2019 г., комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести предложените цени;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа и оцени допуснатите до участие предложения , съгласно ЗОП, ППЗОП 

и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши преценка за 

прилагане на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП 

           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши класиране на 

ценовите предложения.  



 

 

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

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр. София. 

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

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 3000,00 лв. (три хиляди  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 прогнозни видове боя,  

универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски спрей- боя  и други 

материали , необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина в размер на 2990,50 лв. 

( две хиляди деветстотин и деветдесет лева и 50 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) Универсален дълготраен 

горски спрей х х х 

1.1. син, , разфасовка 400 ml 150 бр 3,50 525,00 

2) Специализиран дълготраен 

горски спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 170 бр 7,20 1224,00 

3) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората  

Цвят : матов бял 50 бр 7,40 370,00 

4) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят : матов– син 100бр 7,40 740,00 

5)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х х х 

5.2. синя, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 20 бр. 3,30 66,00 

6)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 

естествен плътен косъм с 

широчина от 50мм.   15 бр 1,50 22,50 

6) Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml   10 бр 4,30 43,00 

ВСИЧКО х х 2990,50 

 

 

 



 

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 за доставка, търговски документ или друг съотносим документ 

за извършената доставка. 

 След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатите участници  

приключи откритото заседание на комисията. 

 

     Комисията продължи своята работа на закрито заседание проведено на 

21.03.2019г. по детайлно разглеждане на ценовите оферти на участниците,  като 

установи следното: 

     1. По отношение ценовата оферта на  „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр.София: 
      Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя и не надхвърля пределния финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен 

от възложителя.  

      Комисията пристъпи към аритметична проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

       Мотивирана 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 , Комисията единодушно реши: 

 

       Допуска до по- нататъшно участие за оценка и класиране офертата на  : „БИ ЕНД 

БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр.София      
 

      Извършена бе проверка на предложените цени , съобразно изискванията на чл.72 от 

ЗОП, но необичайно благоприятни оферти нямаше, още повече че е налице една 

подадена , съответно допусната оферта до участие. 

      

      Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена 

за изпълнение на цялата поръчка. 

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

допуснатите оферти. 

       Комисията извърши класирането  по следния начин: 

       На първо място- „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр. заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, при предложена цена в размер  на 2990,50 

лв. ( две хиляди деветстотин и деветдесет лева и 50 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) Универсален дълготраен 

горски спрей х х х 

1.1. син, разфасовка 400 ml 150 бр 3,50 525,00 



2) Специализиран дълготраен 

горски спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 170 бр 7,20 1224,00 

3) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората  

Цвят : матов бял 50 бр 7,40 370,00 

4) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят : матов– син 100бр 7,40 740,00 

5)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х х х 

5.2. синя, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 20 бр. 3,30 66,00 

6)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 

естествен плътен косъм с 

широчина от 50мм.   15 бр 1,50 22,50 

6) Разредител за боя, в 

разфасофка от 850 ml   10 бр 4,30 43,00 

ВСИЧКО х х 2990,50 

 

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 за доставка, търговски документ или друг съотносим документ 

за извършената доставка. 

 

        Комисията преустанови своята работа на 21.03.2019 г. в 10.55 часа. 

        Протоколът съдържа 4 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка . 

 

Председател: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Членове:       1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                       2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

 


