
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” №1, ет.5,  гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, факс:800 464,
e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№6

гр.Шумен, 27.02.2019г.

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 № 87/20.02.2019 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 Шумен, отразени като  констатациите на комисията по Доклад по чл.
103, ал.3 от ЗОП от 26.02.2019 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :

На първо място класирам: Кандидат №1 „ММ 66”ЕООД, ЕИК – по чл. 2 от ЗЗЛД, седалище
и адрес на управление: гр. чл.  2  от ЗЗЛД, представляван от чл.  2  от ЗЗЛД - управител на дружеството, при
следните окончателни параметри на офертата:

Окончателни параметри на техническото предложение:
- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на

доставката.
- Предложен срок за доставка 2/два/ работни дни от получаване  на заявката.

Окончателни параметри на ценовото предложение:

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Единична цена,

лв. без ДДС

Обща крайна

цена,  лв. без ДДС

Боя спрей
Спрей - боя ,  за маркиране на дърво:
  -Екологично чист продукт за използване в гората за
маркиране на дървета подлежащи на отсичане,
просеки, пробни площи и семенни бази, горски
пътеки и др;
- Предназначен за професионалисти;
- Маркира дърветата в краткосрочен и средносрочен
план;
- Висока видимост върху всички видове дървесна
повърхност.
- Продължителност на маркировката - от 9 месеца до
2 години, в зависимост от атмосферните условия;
- Температурен диапазон - от -15 до 50 градуса C;
- Не съдържа FCK,FCKW хлорни разтворители,
олово и кадмий;

флакон
разфасовка от

400 ml

400 бр разфасовки
от по 400 ml 4,20лв 1 680,00лв

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, бързо и лесно нанасяне,
експлоатирани на открито или в закрити помещения,

минимални изисквания към количеството -
разфасовка от 0, 650 мл.

метална
кутия -

разфасовка от
0,650 мл.

400 бр.разфасовки
от по 0,650 мл. 4,20лв 1 680,00лв

Креди за обозначаване

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Единична цена,

лв. без ДДС

Обща крайна

цена,  лв. без ДДС

Маркираща креда с шестоъгълна форма, което
предотвратява търкалянето й. Подходяща за
маркиране на всякакви повърхности: метал, суха или
мокра дървесина, хартия, картон, плочки, асфалт и
пластмаса.

Характеристики:
Маркировката устоява на лошите метеорологични

условия;
Направена е на базата на восъка;
Цветовете са ярки и наситени, за по-добра

видимост;
Размери: диаметър: 12мм, дължина 120мм.

опаковка от
12 броя в нея 30 бр  опаковки 15,00лв 450,00лв

ОБЩО: х 3 810,00лв
Словом: Обща стойност без ДДС – 3810,00 лева (три хиляди осемстотин и десет лева)

Няма кл асирани н а  след ва щи места  канди дати ,  пора ди  лип са  на  по веч е
подадени  оферти .

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

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 Шумен

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

представлявано от чл.  2  от ЗЗЛД – управител на дружеството, при следните параметри на
окончателната оферта:

- Предложен гаранционен срок на закупените масла : 24/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на
доставката.

- Предложен срок за доставка 2/два/ работни дни от получаване  на заявката.
-   Обща стойност без ДДС – 3 810,00 лева (три хиляди осемстотин и десет лева) разпределена по

видове артикули както следва:

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Единична цена,

лв. без ДДС

Обща крайна

цена,  лв. без ДДС

Боя спрей
Спрей - боя ,  за маркиране на дърво:
  -Екологично чист продукт за използване в гората за
маркиране на дървета подлежащи на отсичане,
просеки, пробни площи и семенни бази, горски
пътеки и др;
- Предназначен за професионалисти;
- Маркира дърветата в краткосрочен и средносрочен
план;
- Висока видимост върху всички видове дървесна
повърхност.
- Продължителност на маркировката - от 9 месеца до
2 години, в зависимост от атмосферните условия;
- Температурен диапазон - от -15 до 50 градуса C;
- Не съдържа FCK,FCKW хлорни разтворители,
олово и кадмий;

флакон
разфасовка от

400 ml

400 бр разфасовки
от по 400 ml 4,20лв 1 680,00лв

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, бързо и лесно нанасяне,
експлоатирани на открито или в закрити помещения,

минимални изисквания към количеството -
разфасовка от 0, 650 мл.

метална
кутия -

разфасовка от
0,650 мл.

400 бр.разфасовки
от по 0,650 мл. 4,20лв 1 680,00лв

Креди за обозначаване



Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Единична цена,

лв. без ДДС

Обща крайна

цена,  лв. без ДДС

Маркираща креда с шестоъгълна форма, което
предотвратява търкалянето й. Подходяща за
маркиране на всякакви повърхности: метал, суха или
мокра дървесина, хартия, картон, плочки, асфалт и
пластмаса.

Характеристики:
Маркировката устоява на лошите метеорологични

условия;
Направена е на базата на восъка;
Цветовете са ярки и наситени, за по-добра

видимост;
Размери: диаметър: 12мм, дължина 120мм.

опаковка от
12 броя в нея 30 бр  опаковки 15,00лв 450,00лв

ОБЩО: х 3 810,00лв

Решението да се доведе до знанието на участниците в процедурата за сведение и  съответните
заинтересовани длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен“ гр. Шумен, 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 Шумен” и на чл. 2 от ЗЗЛД –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. чл. 2 от ЗЗЛД: / подписан и подпечатан/
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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