
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
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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

№5

гр.Шумен, 28.02.2020г.

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 № 125/25.02.2020г. 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” за 2020 година“, отразени като  констатациите на
комисията по Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 28.02.2020 г.

         ОБЯВЯВАМ
Следното класиране :
1. На първо място класирам: Кандидат № 2:  -  „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС “  ООД със

следните параметри:
-Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 2 602,50 /две хиляди шестстотин и

два лева и петдесет стотинки/ без ДДС, без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните
цени, посочени в ценовото предложение на кандидата.

- Предложен срок на доставка – 2 /два / работни дни считано, от момента на изпратената заявка.

2. На второ място класирам: Кандидат № 1: - „Панда Експерт “ ООД, със следните
параметри:

Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 2702,50 лева (две хиляди
седемстотин и два лева и петдесет стотинки), без ДДС, определена като сбор от количествата по
единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата;

- Предложен срок на доставка – 2 /два / работни дни считано, от момента на изпратената заявка.

3. На трето място класирам: Кандидат № 3: - „ММ 66 “ ЕООД, със следните параметри:
-Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка е 3015,00 лева (три хиляди и

петнадесет лева), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в
ценовото предложение на кандидата;

- Предложен срок на доставка – 1 /един/ работен ден считано, от момента на изпратената заявка.
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” за 2020 година“.

ОПРЕДЕЛЯМ

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС”ООД, ЕИК:200454179, седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Дечко Йорданов” №3, ап. 7, представляван от Мартин Иванов Борисов - управител на
дружеството - управител на дружеството, при следните окончателни параметри на офертата:

1. Окончателни параметри на техническото предложение:
- Предложен срок за доставка 2/два/ работни дни от получаване  на заявката.
- Количествата спрей, боя и креда са прогнозни, като след сключване на договора за доставка,

Изпълнителя не се задължава с цялостното им усвояване по вид и обем;
- Доставките ще се извършват след заявка от страна на Изпълнителя;
- Плащането ще се извършва след всяка заявка, по банков път по сметка посочена от

изпълнителя, след представяне от същия на надлежно оформена фактура. Плащанията на Изпълнителя
ще се извършват по единични цени на съответната стока, предложени в ценовата оферта в левове по
банков път в 30-дневен срок от депозиране на данъчна фактура от Изпълнителя и подписан
предавателно-приемателен протокол или стокова разписка от оправомощени от страните лица.

2. Окончателни параметри на ценовото предложение:

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни
количества 1

Единична

цена,

лв.

без ДДС

Обща

крайна

цена,

лв. без ДДС

І. Специализиран дълготраен горски спрей-
боя, със  следните характеристики:

1. Предназначен за нанасяне  и маркиране върху влажна и
непочистена повърхност, без предварително почистване, с
трайно покритие след маркиране на дървесината от
минимум 2/две/ години.
2. Безвреден при изпълнение без предпазни средства.
3.  Да не съдържа толуо,  кадмий,  олово и други тежки
метали, с разреждащо вещество на биоакохолна основа.
4. работен диапазон до -200 С.
5. Форма/разфасовка: аерозолен флакон от 500мл.
6. Цвят: по избор на Възложителя.
7. Да притежава документ за тест /изпитание от Съвета на
горски дейности (KWF-тест).

флакон
разфасовка от

500 мл.
100 бр. разфасовки 6,10 610,00

ІІ. Универсален спрей- боя, изключително
устойчива на атмосферни влияния, с плътен и не

избледняващ цвят,  със следните
характеристики:

1. Предназначен за нанасяне маркиране върхе влажна и
непочистена повърхност, без предварително почистване.
2. Безвреден при изпълнение без предпазни средства.
3. Да не съдържа толуо, кадмий, олово и други тежки
метали.
4. Форма разфасовка: аерозолен флакон от 400 мл.
5. - Температурен диапазон - от -15 до 50 градуса C;

флакон
разфасовка от

400 мл.
250 бр. разфасовки 3,50 875,00

ІІІ. 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 литра

метална кутия
разфасовка от
0,650 литра

250бр. разфасовки 3,45 862,50

ІV. 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:, суха или мокра дървесина.
 Характеристики:
Маркировката устоява на лошите метеорологични
условия;
Направена е на базата на восъка;
Цветовете са ярки и наситени, за по-добра видимост;
Висока пигментация;
Увита в хартия, за да не боядисва пръстите
Размери: диаметър: 12мм, дължина 120мм.

опаковка  от
12 броя в

опаковката
30бр. опаковки 8,50 255,00

ОБЩО: х 2602,50
Словом: Обща стойност без ДДС – 2 602,50 /две хиляди шестстотин и два лева и петдесет

стотинки/ .

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 .

Решенето, на основание чл.196, ал.1, т.1 и ал.3 и чл.198, ал.1 , т.3 от ЗОП подлежи на
обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет дневен срок от връчването му на
участниците в процедурата съгласно чл.197, ал.1, т 7, б.“а“, и при условията на чл.199-216а от ЗОП

След влизане в сила на настоящото решение, на основание чл.183 от ЗОП, да се сключи
договорът  с определения за изпълнител участник  при условията  изискванията  на чл.112, ал.6 от ЗОП
след представяне от страна на същия  на документи по чл.112, ал.1 от ЗОП.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. по чл. 59 от ЗЗЛД – зам. директор  на
ТП „ДГС Шумен” и на по чл. 59 от ЗЗЛД –р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

ИНЖ. МЛАДЕН МАНЕВ :…… …….
Директор на ТП „ДГС Шумен”
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