
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 4 

гр. Нови пазар, 06.03.2019г. 

  
На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведена процедура по реда на чл. 178 от ППЗОП, 

осъществена от комисията назначена със Заповед № 23/28.02.2019 г.. за определяне на изпълнител за следната 
услуга: „Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП 

„ДГС Нови пазар, отразени като  констатациите на комисията по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 

06.03.2019г. 

         ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране : 

На първо място класирам: Кандидат №1 „ММ 66” ЕООД, ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, седалище и адрес 

на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум” №6А, представляван от чл.2 от ЗЗЛД- управител на дружеството, 

при следните окончателни параметри на офертата:  
I. Окончателни параметри на техническото предложение: 

I.1.Прието посоченото от възложителя условие , че така заявените  количества са прогнозни и не го 

обвързват със  задължението за цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите след 
сключване на договор с избрания за изпълнител участник;  

I.2.Прието задължение за спазване  посочените от Възложителя минимални изисквания към 

количеството на един брой от артикулите, а именно: за спрей-боя – 400мл., алкидна боя – 0,650 литър.  
I.3. Предложен срок за изпълнение на всяка една от доставките – 2 /словом:два/ работни дни, считано 

от момента на получената заявка от Възложителя.  

I.4. Заявено обстоятелство, че предлаганите от участника продукти отговарят напълно на 

следните изисквания:  
I.4.1.Продуктите са устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във 

връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности.  

I.4.2.Продуктите са бъдат дълготрайни (същите оставят видими следи след нанасянето им по 
дървесината, най-малко три години след това).  

II. Окончателни параметри на ценовото предложение: 

№ Спецификация на артикулите Мярка Прогнозни 

количества 
за 2019г 

Предлагана 

Единична 
цена без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща цена 
без вкл. 

ДДС 

1 2 3 4 5 6 

 Бои спрей х х х х 

1 Спрей боя – бяла, 400 ml бр. 100 3.00 300.00 

2 Спрей боя – червен, 400 ml бр. 110 3.06 336.60 

3 Спрей боя – черна, 400 ml бр. 20 2.50 50.00 

 Алкидна боя х х Х Х 

4 Алкидна боя, дърво метал, -  бяла, 1 х 0,65 l бр. 60 2.90 174.00 

5 Алкидна боя, дърво метал, - синя, 1 х 0,65 l бр. 60 2.90 174.00 

6 Алкидна боя, дърво метал, - зелена, 1 х 0,65 l бр. 10 2.90 29.00 

7 Алкидна боя, дърво метал, - жълта, 1 х 0,65 l бр. 150 2.90 435.00 

 ОБЩА СТОЙНОСТ Х Х Х 1498.60 
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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

Обща стойност без ДДС – 1498.60 лева (хиляда четиристотин и деветдесет и осем лева и шестдесет 

стотинки), без ДДС 
 

Н я м а к л аси р ан и  н а сл е дв ащ и  мест а  к ан ди д ати ,  п о р ади  л и п с а н а п о в еч е  

п о да ден и  о ф е р ти .  

 

Н я м а о т с тр ан ен и  о т  у ч ас ти е то  в  п ро ц еду р а т а о ф е р ти   и  к ан ди да ти  

 

За изпълнител на обществена поръчка с обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: 

„Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Нови 

пазр“ 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 „ММ 66” ЕООД, ЕИК чл.2 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум” 

№6А, представляван от чл.2 от ЗЗЛД- управител на дружеството, при следните окончателни параметри на 

офертата:  
I. Окончателни параметри на техническото предложение: 

I.1.Прието посоченото от възложителя условие , че така заявените  количества са прогнозни и не го 

обвързват със  задължението за цялостното усвояване на посочените видове и количества от артикулите след 
сключване на договор с избрания за изпълнител участник;  

I.2.Прието задължение за спазване  посочените от Възложителя минимални изисквания към 

количеството на един брой от артикулите, а именно: за спрей-боя – 400мл., алкидна боя – 0,650 литър.  
I.3. Предложен срок за изпълнение на всяка една от доставките – 2 /словом:два/ работни дни, считано 

от момента на получената заявка от Възложителя.  

I.4. Заявено обстоятелство, че предлаганите от участника продукти отговарят напълно на 

следните изисквания:  
I.4.1.Продуктите са устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във 

връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности.  

I.4.2.Продуктите са бъдат дълготрайни (същите оставят видими следи след нанасянето им по 
дървесината, най-малко три години след това).  

II. Окончателни параметри на ценовото предложение: 

№ Спецификация на артикулите Мярка Прогнозни 

количества 
за 2019г 

Предлагана 

Единична 
цена без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща цена 
без вкл. 

ДДС 

1 2 3 4 5 6 

 Бои спрей х х х х 

1 Спрей боя – бяла, 400 ml бр. 100 3.00 300.00 

2 Спрей боя – червен, 400 ml бр. 110 3.06 336.60 

3 Спрей боя – черна, 400 ml бр. 20 2.50 50.00 

 Алкидна боя х х Х Х 

4 Алкидна боя, дърво метал, -  бяла, 1 х 0,65 l бр. 60 2.90 174.00 

5 Алкидна боя, дърво метал, - синя, 1 х 0,65 l бр. 60 2.90 174.00 

6 Алкидна боя, дърво метал, - зелена, 1 х 0,65 l бр. 10 2.90 29.00 

7 Алкидна боя, дърво метал, - жълта, 1 х 0,65 l бр. 150 2.90 435.00 

 ОБЩА СТОЙНОСТ Х Х Х 1498.60 

Обща стойност без ДДС – 1498.60 лева (хиляда четиристотин и деветдесет и осем лева и шестдесет 

стотинки), без ДДС  
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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и  съответните 
заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Нови пазар“ гр. Нови пазар, за сведение и изпълнение.  

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42 от  ЗОП в профила на купувача . 

 
Договорът във връзка с чл.183 от ЗОП да се сключи  с определения за изпълнител участник  при 

условията  изискванията  на чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП след представяне на документи по чл.112, ал1 от ЗОП. 

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. чл.2 от ЗЗЛД– зам. директор  на ТП „ДГС Нови 

пазар” и на чл.2 от ЗЗЛД–р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Нови пазар”. 

 

 

ИНЖ. чл.2 от ЗЗЛД:……П ……. 

Директор на ТП „ДГС Нови пазар” 

 

 
Проверил: ………………П………………… 

инж. чл.2 от ЗЗЛД- Зам. директор при „ДГС Нови пазар”     

                                                 
 
Съгласувал: ……………П…………. 

Адв. чл.2 от ЗЗЛД– обсл.  юрист при „ДГС Нови пазар“  

 
 
Изготвил: ……………П…………………… 

чл.2 от ЗЗЛД– експерт ЗОП при „ДГС Нови пазар” 
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