
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

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

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР ТП:.........П..................... 

                             /инж. Павлинка. Хинева/ 

 

дата: 28.02.2020г 

 

Териториално поделение  Държавно Горско Стопанство Нови пазар 

 

ПРОТОКОЛ №2 

Днес 28.02.2020г. комисия назначена със Заповед №23/25.02.2020г. на Директора на ТП 

„ДГС Нови пазар“ , на основание  чл. 97 на ППЗОП,  във връзка с чл.103 и чл.192 от ЗОП и  

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно Държавно 

Предприятие „ ДП гр. Шумен, се събра на свое второ редовно заседание за да проведе процедура 

за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка по реда на 

чл.178и сл. от ЗОП, чрез „публично състезание”   с обект на поръчката – доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка, чрез покупка на боя, креда, спрей за маркиране  за 

нуждите на ТП „ДГС Нови пазар” за срок от една година, считано от датата 

на подписване на договора“ ,  открита с Решение № 1/03.02.2020г. на директора на „ДГС 

Нови пазар“, информация за която е публикувана в РОП с уникален идентификационен № 02711-

2020-0036 от 03.02.2020г. 

Комисията е в състав, както следва: 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 59 от ЗЗЛД  – ръководител счетоводен отдел при ТП „ДГС Нови 

пазар” 

       ЧЛЕНОВЕ:   1.чл. чл. 59 от ЗЗЛД  – експерт ЗОП при ТП „ДГС Нови пазар”                             

                   2. адв. чл. 59 от ЗЗЛД  –адв. при ШАК  

Присъстваха всички членове на комисията. 

Комисията продължи своята работа на публично заседание с отваряне и 

оповестяване на цeновото предложение на допуснатия участник в горепосочената 

процедура. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно 

документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете по 

смисъла на чл. 57 ал.3 от ППЗОП. 

Председателят на комисията обяви резултатите от разглеждането на техническото 

предложение на единствения кандидат от предходния етап на процедурата. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на единствения кандидат, 

отразена в регистъра за получени оферти в ТП „ДГС Нови пазар”: 

1. Кандидат № 1: - „ММ 66 “ ЕООД: 

- Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка -1499,80 лева ( хиляда 

четиристотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки), без ДДС, определена като сбор 

от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата. 

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №1. 

 

С оповестяване на гореизложените ценови параметри, предложени от единствения 

кандидат, комисията закри публичната част от заседанието. 
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На закритото заседание на 28.02.2020 г., комисията продължи своята работа с детайлно 

разглеждане и проверка на изчисленията за формиране на предложената обща крайна цена за 

изпълнение на поръчката . При проверката на ценовото предложение комисията не констатира 

наличието на сборни и аритметични грешки в съдържанието на същото. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените 

поръчки, като единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

На първо място класира: Кандидат № 1 – „ММ 66“ ЕООД 

Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 1499,80 лева ( хиляда 

четиристотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки), без ДДС, определена като сбор 

от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата 

Комисията след разглеждане, оценка и класиране на офертата взе единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

Предлага на Възложителя - Директора на ТП „ДГС Нови пазар“, във връзка с 

настоящата обществена поръчка да определи за изпълнител, класирания на първо място 

участник, както следва: 

 „ММ 66” ЕООД, ЕИК 127575791, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан 

Крум” №6А, представляван от Димитър Стоянов Георгиев - управител на дружеството, при 

следните окончателни параметри на офертата:  

I. Окончателни параметри на техническото предложение: 

1.  Да извършва периодично доставки на артикулите, предмет на настоящата 

процедура при направена заявка от страна на Възложителя при условията на 

проектодоговора;  

2.  Декларира, че ще доставя всички стоки с характеристики, съответстващи на 

тези, посочени в Техническата спецификация –  Приложение № 5  от 

съответстващата документация;  

3.  Декларира, че доставените материали за маркиране са в срок на годност не 

по -малък от шест месеца, считано от датата на всяка индивидуална заявка. Същите 

ще бъдат в запечатани, оригинални опаковки;  

4.  Декларира, че всички заявки могат да бъдат отправяни по телефон, факс, 

електронен адрес или по пощата. Данните за отправяне на заявки са: телефон –  

0886 226 666, e-mail: mm66georgiev@abv.bg ; град Шумен, бул. „Симеон Велики“ 

16 А;  

5. Декларира, че всички стоки, както са заявени ще бъдат доставяни франко: 

административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар“ с адрес: обл. Шумен, 

общ. Нови пазар, ПК 9900, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 44. 

6. Участник „ММ 66“ ЕООД декларира, че се счита за обвързан със срока на изпълнение на 

поръчката – за срок от една година, считано от датата на подписване на договора.; 

7. Предлага срок за доставка на стоките, след получена заявка от възложителя от 1 (ЕДИН) 

работен ден. 

8. Изпълнението на доставките, предмет на обществената процедура, ще се извършва до 

достигане на оферираната стойност на договора, както и че Възложителят ще възлага доставките 

периодично и според възникналите му нужди, без да се ангажира за пълно усвояване на 

финансовите и количествени параметри определени при откриване на процедурата. 
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10.  Приема разплащането на приетата с приемателно -предавателен протокол 

стока да се извършва периодично -в 30 дневен срок  от представяне на надлежно 

оформен счетоводен документ /фактура/ в български  лева и по банков път по 

указана от него сметка.  

11.  Декларира, че през цялото времетраене на договора ще предоставя стоки, 

отговарящи на  изискванията на възложителя.  

12 .  Приема, че обемът на всяка доставка ще се конкретизира чрез подавана 

индивидуална заявка при възникнала необходимост от страна на Възложителя.  

13.  Предлага  Търговска отстъпка от единичната цена за всеки един от 

артикулите предлагани в търговските ни обекти  - извън списъка, в размер 

на 45% (словом: четиридесет и пет процента),   към датата  на направената 

заявка, който е  фиксиран за целият период на изпълнение на договора.  

14.Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат на 

които биха могли да настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети 

ангажименти да  уведомим   писмено „ДГС Нови пазар“.  

15. Декларира, че ще замени за своя сметка, артикули, предмет на процедурата за които е 

установено, че не отговарят на изискванията на Възложителя в Техническата спецификация 

/Приложение № 5/ в рамките на 7 календарни дни от датата на приемане на същите, 

констатирано с приемо-предавателен протокол. 

II. Окончателни параметри на ценовото предложение: 
№ 

по 

ред 

Наименование 

на артикулите 

Описание и характеристика Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

2020г. 

Единична 

цена в 

лева без 

ДДС 

Обща 

крайна 

цена без 

ДДС 

  БОЯ СПРЕЙ     

1 

Спрей боя- 

бяла 

Флакон под налягане с нисък 

разход при ползване, трайно 

покритие, UV устойчивост за 

външна употреба-разфасовка 400 

мл. 

 

 

Брой 

 

 

90 

 

 

3.20 

 

 

288.00 

2 

Спрей боя- 

червен 

Флакон под налягане с нисък 

разход при ползване, трайно 

покритие, UV устойчивост за 

външна употреба-разфасовка 400 

мл. 

 

 

Брой 

 

 

90 

 

 

3.40 

 

 

306.00 

3 

Спрей боя – 

черна 

Флакон под налягане с нисък 

разход при ползване, трайно 

покритие, UV устойчивост за 

външна употреба-разфасовка 400 

мл. 

 

 

Брой 

 

 

20 

 

 

3.20 

 

64.00 
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  АЛКИДНА БОЯ     

4 

Алкидна боя – 

бяла 

За дърво и метал, устойчива на 

атмосферни влияния-разфасовка 

650 мл. 

 

Брой 

 

50 

 

2.90 

 

145.00 

5 

Алкидна боя - 

синя 

За дърво и метал, устойчива на 

атмосферни влияния-разфасовка 

650 мл. 

 

Брой 

 

140 

 

3.60 

 

504.00 

6 

Алкидна боя - 

зелена 

За дърво и метал, устойчива на 

атмосферни влияния-разфасовка 

650 мл. 

 

Брой 

 

10 

 

1.28 

 

12.80 

7 

Алкидна боя – 

жълта 

За дърво и метал, устойчива на 

атмосферни влияния-разфасовка 

650 мл. 

 

Брой 

 

60 

 

3.00 

 

180.00 

    Обща цена без ДДС 1499.80 

Словом: Обща стойност без ДДС – 1499,80 лева ( хиляда четиристотин деветдесет и девет 

лева и осемдесет стотинки), без ДДС. 

Комисията приключи своята работа в 15:30 часа на 28.02.2020 г. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка на 28.02.2020г. 

 

 

Комисия: 

 

1. чл. 59 от ЗЗЛД  : ……П……   2. чл. 59 от ЗЗЛД  : …П.…     3.адв. чл. 59 от ЗЗЛД  : …П……… 
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