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Р Е Ш Е Н И Е

№2

гр.Шумен, 27.01.2017г.

На основание  чл.  97 на ППЗОП,   във връзка с чл.103 и чл.192 от ЗОП,    резултатите от
проведената класация по реда на чл.187  и сл.  от ЗОП и чл.96-97 от ППЗОП, извършена от
комисията назначена със Заповед №356/29.11.2016г. за разглеждане на подадените оферти и
определяне на изпълнител на обществена поръчка с  о бект  на  по ръчк ата  – до став к а  и
предм ет  на  из пъ лн ени е : „Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране
на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Шумен за 2017г. по реда на чл.187-189 от ЗОП“

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :

На първо място класирам: Кандидат №1 „ММ 66”ЕООД–  предложена обща стойност за
изпълнение на прогнозното количество на доставките: 2697.00/ две хиляди шестстотин
деветдесет и седем лева/ без ДДС разпределена както следва;

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Бои спрей

Спрей - боя , минимални
изисквания към количеството –
разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка
от 400 ml

400 бр
разфасовки от

по 400 ml
12

месеца 3,43 1 372,00

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал,
минимални изисквания към
количеството - разфасовка от
0,650 литра

метална
кутия -

разфасовка
от 0,650
литра

400 бр
разфасовки от

по 0,650
литра

12
месеца 2.90 1 160,00

Креди за обозначаване
Маркираща креда за суха и
влажна дървесина ––  дължина 12
см- опаковка

опаковка
от  12 броя

в нея

30 бр
опаковки 24

месеца
5,50 165,00

ОБЩО: Х Х 2 697,00

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


2.Срок на изпълнение на всяка една от  доставка – 2 работни дни от датата на получаване
на заявката.

3.Място на доставка: гр.Шумен, ул. Петра №1, ет.5.
4.Срок на действие на договора – до 31.12.2017г.
5.При приети други клаузи на проекто договора

 На второ място класирам: Кандидат №3 „Елтех” ЕООД – предложена обща стойност
за изпълнение на прогнозното количество на доставките: 2 724 /две хиляди седемстотин и
двадесет и четири лева / лв. без ДДС разпределена както следва;

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Бои спрей

Спрей - боя , минимални
изисквания към количеството –
разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка
от 400 ml

400 бр
разфасовки от

по 400 ml
12

месеца 3,61 1 444,00

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал,
минимални изисквания към
количеството - разфасовка от
0,650 литра

метална
кутия -

разфасовка
от 0,650
литра

400 бр
разфасовки от

по 0,650
литра

12
месеца 2,78 1 112,00

Креди за обозначаване
Маркираща креда за суха и
влажна дървесина ––  дължина 12
см- опаковка

опаковка
от  12 броя

в нея

30 бр
опаковки 12

месеца
5,60 168,00

ОБЩО: Х Х 2 724,00
2.Срок на изпълнение на всяка една от  доставка – 2 работни дни от датата на получаване

на заявката.
3.Място на доставка: гр.Шумен, ул. Петра №1, ет.5.
4.Срок на действие на договора – до 31.12.2017г.
5.При приети други клаузи на проекто договора

 На трето място класира: Кандидат №2 „Панда Експерт” ООД– предложена обща
стойност за изпълнение на прогнозното количество на доставките: 2 732 /две хиляди
седемстотин тридесет и два лева / лв. без ДДС; разпределена както следва:

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Бои спрей



Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Спрей - боя , минимални
изисквания към количеството –
разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка
от 400 ml

400 бр
разфасовки от

по 400 ml
1 месец 3,42 1 368,00

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал,
минимални изисквания към
количеството - разфасовка от
0,650 литра

метална
кутия -

разфасовка
от 0,650
литра

400 бр
разфасовки от

по 0,650
литра

1 месец 3,08 1 2322,00

Креди за обозначаване
Маркираща креда за суха и
влажна дървесина ––  дължина 12
см- опаковка

опаковка
от  12 броя

в нея

30 бр
опаковки 1 месец 4,40 132,00

ОБЩО: х Х 2732
2.Срок на изпълнение на всяка една от  доставка – 2 работни дни от датата на получаване

на заявката.
3.Място на доставка: гр.Шумен, ул. Петра №1, ет.5.
4.Срок на действие на договора – до 31.12.2017г.
5.При приети други клаузи на проекто договора

 На четвърто място класира: Кандидат №4 „ДИ ЕС ХОУМ” ООД – предложена обща
стойност за изпълнение на прогнозното количество на доставките: 3 136,00 /три хиляди сто и
тридесет и  шест / лв. без ДДС разпределена както следва;

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Бои спрей

Спрей - боя , минимални
изисквания към количеството –
разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка
от 400 ml

400 бр
разфасовки от

по 400 ml
12

месеца 3,53 1412,00

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал,
минимални изисквания към
количеството - разфасовка от
0,650 литра

метална
кутия -

разфасовка
от 0,650
литра

400 бр
разфасовки от

по 0,650
литра

12
месеца 2,80 1120,

00

Креди за обозначаване



Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Маркираща креда за суха и
влажна дървесина ––  дължина 12
см- опаковка

опаковка
от  12 броя

в нея

30 бр
опаковки 12месеца 20,16 604,80

ОБЩО: Х Х 3 136,00
2.Срок на изпълнение на всяка една от  доставка – 2 работни дни от датата на получаване

на заявката.
3.Място на доставка: гр.Шумен, ул. Петра №1, ет.5.
4.Срок на действие на договора – до 31.12.2017г.
5.При приети други клаузи на проекто договора

Няма кла сирани  на  следва щи мес та  кандидати ,  пора ди  липса  на
повече  под адени  оферти .

Няма от стран ени от  уча стието  в  пр оцедур ата  оферт и   и к анди дати

За изпълнител на обществена поръчка с  обе кт  на  по ръч кат а  – до ст ав к а  и
предм ет  на  из пъ лн ени е : „Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране
на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Шумен за 2017г. по реда на чл.187-189 от ЗОП“

ОПРЕДЕЛЯМ

 „ ММ 66”ЕООД, ЕИК:127575791, седалище и адрес на управление: гр.Шумен 9700,
Община Шумен, област Шумен, ул.”Хан Крум” №6А, представлявано от Димитър Стоянов
Георгиев – управител на дружеството, при следните параметри на поръчката:

1. Предлагана обща крайна цена за изпълнение на услугата – 2697.00/ две хиляди
шестстотин деветдесет и седем лева/ без ДДС разпределена както следва;

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Бои спрей

Спрей - боя , минимални
изисквания към количеството –
разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка
от 400 ml

400 бр
разфасовки от

по 400 ml
12

месеца 3,43 1 372,00

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал,
минимални изисквания към
количеството - разфасовка от
0,650 литра

метална
кутия -

разфасовка
от 0,650
литра

400 бр
разфасовки от

по 0,650
литра

12
месеца 2.90 1 160,00

Креди за обозначаване



Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Срок на

гаранция

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

Маркираща креда за суха и
влажна дървесина ––  дължина 12
см- опаковка

опаковка
от  12 броя

в нея

30 бр
опаковки 24

месеца
5,50 165,00

ОБЩО: Х Х 2 697,00
2.Срок на изпълнение на всяка една от  доставка – 2 работни дни от датата на получаване

на заявката.
3.Място на доставка: гр.Шумен, ул. Петра №1, ет.5.
4.Срок на действие на договора – до 31.12.2017г.
5.При приети други клаузи на проекто договора

Участникът в процедурата следва да бъде уведомен за настоящото решение по реда на
чл.97,  ал.4  от ППЗОП,  като същия следва да се покани за сключване на договора при реда
посочен в чл112, ал.7, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от   ТП „ДГС
Шумен” за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Геронтиев – зам. директор
на ТП „ДГС Шумен” и на Василка Йорданова –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

по чл.2 от ЗЗДЛ :……П …….
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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