
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север 

Тел.  0518/42170 , Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg 

……………………………………………………….             

 
РЕШЕНИЕ 

№ 74/22.03.2019 г. 

 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108 и чл.109 от Закона за обществените поръчки 

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

№ 1/18.03.2019 г.,  Протокол № 2/21.03.2019г.  и Протокол по чл.60а от ППЗОП от 

21.03.2019г. на комисия, назначена със Заповед №66/18.03.2019г.  на Директора на ТП 

ДГС Провадия за провеждане на  публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка, 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 №549/21.12.2018г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение № 45/21.02.2019 г. на Директора на ТП ДГС 

Провадия, с прогнозна стойност на поръчката в размер до 3000.00лв. (три хиляди лева) 

без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       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  50 бр 7,40 370,00 
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Цвят : матов бял 

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. 

      Отстранени участници: няма 

 2.На основание чл.109 от ЗОП, участникът класиран на първо място за изпълнител- „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 100бр 7,40 740,00 



Цвят : матов– син 

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. 

   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, б.“а“   от ЗОП- десет дневен, 

от получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за защита на 

конкуренцита. 

        5. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, решението, протоколите на комисията да се публикуват в 

Профила на купувача на ТП ДГС Провадия на интернет адрес на поръчката 
https://wp.me/p82ovF-cJd 

6.Документи за сключване на договор :  

         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"; 

                             

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

инж. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 
 

 

ИС  

http://www.cpc.bg/
https://wp.me/p82ovF-cJd
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
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