
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„ СЕВЕРОИЗ ТО ЧНО ДЪРЖА ВНО ПРЕДПРИЯТИЕ " ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО' : 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141 
С.Цонево, 02.06.2015г. 

За класиране и определяне на изпълнител 

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №288/02.12.2014г на 
Директора на «СИДП» ДП Шумен ,на основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки, чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи на 
Комисията от 19.05.2015 , 25.05.2015г. и 01.06.2015г. назначена със Заповед № 
117/19.05.2015г на директора на ТП ДГС Цонево да проведе открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез 
покупка на прогнозни видове канцеларски материали и консумативи за осъществяване 
на административната дейност на ТП Държавно горско стопанство „Цонево" при 
„СИДП" ДП Шумен за 2015 година, съгласно техническа спецификация" , открита с 
Решение №85/ 03.04.2015г на директора на ТП ДГС Цонево, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП" ДП Шумен" 

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ 
В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 
Оферта №1 от „Харт Голд" ООД, ЕИК 201005874 , седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул."България", бл.З, ет.1, ап.17, адрес за кореспонденция : 
гр.Разград, ул."Вардар" №16а, представлявано от Управители заедно и поотделно-
Симеон Станчев Симеонов и Борислав Свиленов Ковачки тел 0899 305015, факс 084 66 
22 37, Е-майл: hart_gold@abv.bg, с вх.№387/15.04.2015г.. при ТП ДГС Цонево, 
получена в 16.00 часа 

Оферта №2 от „Августа" ЕООД, ЕИК 148084977 , седалище и адрес на 
управление: гр.Варна, ул."Братя Миладинови" бл.63, вх.А, ет.2, ап.6, адрес за 
кореспонденция: гр.Варна, ул."Прилеп" №10а, представлявано от Управител Светлана 
Димитрова Тихчева тел/факс 052632507, E-Mamnavgusta2@abv.bg, с 
вх.№472/14.05.2015г. при ТП ДГС Цонево, получена в 12.45 часа 

Оферта №3 от „Панда експерт" ООД, ЕИК 131298528, седалище и адрес на 
управление: гр.София, жк „Банишора" , Враня, №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес за 
кореспонденция: гр.Шумен, ул."Съединение" - маг.РУМ, представлявано от Управител 
Марио Чавдаров Димитров тел /факс 054 832517, Е-майл: elica@rum.sh.officel.bg, с 
вх.№473/14.05.2015г.. при ТП ДГС Цонево, получена в 14.50 часа 

Оферта №4 от „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, ЕИК 201557566, седалище и 
адрес на управление: гр.София, жк „Люлин" бл.303, вх.А, ет.2, ап.4, представлявано от 
Управител- Иван Веселинов Димитров, тел 024234859 /факс 024277713, Е-
майл^Г1се@агшп^.сот, с вх.№487/18.05.2015г. при ТП ДГС Цонево, получена в 11.20 
часа 

Оферта №5 от „Офис Трейд България" ЕООД, ЕИК 200664302 , седалище и 
адрес на управление: гр.Попово, ул."Райко Даскалов" №16, представлявано от 
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Управител Иван Грозев Запрянов тел 089 8525048, E-MaM:zaprianovivan@gmail.com, с 
вх.№488/18.05.2015г.. при ТП ДГС Цонево, получена в 11.50 часа 

И.РЕШИХ: 
Участникът „Харт Голд" ООД, се е придържал към изискванията на ТП ДГС 

Цонево, и е представил всички необходими и изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът „Августа" ЕООД, се е придържал към изискванията на ТП ДГС 
Цонево, и е представил всички необходими и изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

Относно участника «Панда експерт" ООД са установени следните обстоятелства, 
съгласно Протокол на комисията от 19.05.2015г.: 

Съгласно изискваният на чл.16г , ал. 1 от ЗОП, предвид предмета на 
поръчката , който е включен в Списъка по чл.30 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания, в обявлението за обществената поръчка е посочено , че 
поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания. 

При оповестяване на документите и информацията , съдържащи се в Плик 
№1 „Документи за подбор" , комисията е установила , че четиримата участници , 
а именно : „Харт Голд" ООД, „Августа" ЕООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, 
„Офис Трейд България" ЕООД са представили декларация, че са вписани в Регистъра 
на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания , поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания. 

При извършената проверка в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 
комисията е констатирала: 

1.„Харт Голд" ООД е вписано в Регистъра под №169 от 26.03.201 Ог. 
2. „Августа" ЕООД е вписано в Регистъра под №252 от 20.02.2015г 
3.„Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД е вписано в Регистъра под №291 от 

30.03.2015г 
4. „Офис Трейд България" ЕООД е вписано в Регистъра под №322 от 21.04.2015г 

С оглед на изложеното и на основание чл.16г, ал.6 от ЗОП- Офертата на 
участника „Панда експерт" ООД, правилно не е разглеждана и оценявана . 

Участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, се е придържал към изискванията 
на ТП ДГС Цонево, и е представил всички необходими и изискуеми документи , 
съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна документация , и не са 
налице обстоятелства за отстраняването му. 

Участникът „Офис Трейд България" ЕООД, се е придържал към изискванията на 
ТП ДГС Цонево, и е представил всички необходими и изискуеми документи , съгласно 
публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна документация , и не са налице 
обстоятелства за отстраняването му. 

Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведената открита процедура, 
отразени в Протоколи на комисията от 19.05.2015 , 25.05.2015г. и 01.06.2015г. 

На първо място: 
Ш.КЛАСИРАМ 
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Класира на първо място: 

Оферта №2 от „Августа" ЕООД, ЕИК 148084977 , седалище и адрес на 
управление: гр.Варна, ул."Братя Миладинови" бл.63, вх.А, ет.2, ап.6, адрес за 
кореспонденция: гр.Варна, ул."Прилеп" №10а, представлявано от Управител Светлана 
Димитрова Тихчева тел/факс 052632507, E-Maita:avgusta2@abv.bg, с 
вх.№472/14.05.2015г. при ТП ДГС Цонево, получена в 12.45 часа , съгласно 
направеното финансово и техническо предложение 

Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 475.48 
/словом:четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и осем ст/ 

Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове канцеларски материали и консумативи и 

необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 
нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, 
който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 

При необходимост от извършване на доставки на канцеларски материали и 
консумативи извън този списък предлагаме отстъпка в размер на 5.% от действащи кам 
датата на доставка цени , съобразно действащ официален каталог за съответния вид. 

Класира на второ място: 
Оферта №5 от „Офис Трейд България" ЕООД, ЕИК 200664302 , седалище и 

адрес на управление: гр.Попово, ул."Райко Даскалов" №16, представлявано от 
Управител Иван Грозев Запрянов тел 089 8525048, E-Mafrni:zaprianovivan@gmail.com, с 
вх.№488/18.05.2015г.. при ТП ДГС Цонево, получена в 11.50 часа, съгласно 
направеното финансово и техническо предложение 

Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 599.59 
/словом:петстотин деветдесет и девет лева и петдесет и девет ст / лева без ДДС 

Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове канцеларски материали и консумативи и 

необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 
нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, 
който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 

mailto:avgusta2@abv.bg
mailto:zaprianovivan@gmail.com


При необходимост от извършване на доставки на канцеларски материали и 
консумативи извън този списък предлагаме отстъпка в размер на 3% от действащи кам 
датата на доставка цени , съобразно действащ официален каталог за съответния вид. 

Класира на трето място: 

Оферта №4 от „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД, ЕИК 201557566, седалище и 
адрес на управление: гр.София, жк „Люлин" бл.303, вх.А, ет.2, ап.4, представлявано от 
Управител- Иван Веселинов Димитров, тел 024234859 /факс 024277713, Е-
Mafin:office@dmitbg.com, с вх.№487/18.05.2015г. при ТП ДГС Цонево, получена в 11.20 
часа , съгласно направеното финансово и техническо предложение 

Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 2287,27/словом: две 
хиляди двеста осемдесет и седем лева и двадесет и седем ст/ лева без ДДС 

Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове канцеларски материали и консумативи и 
необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 
нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, 
който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 

При необходимост от извършване на доставки на канцеларски материали и 
консумативи извън този списък предлагаме отстъпка в размер на 15 % от действащи 
кам датата на доставка цени , съобразно действащ официален каталог за съответния 
вид. 

Класира на четвърто място: 

Оферта №1 от „Харт Голд" ООД, ЕИК 201005874 , седалище и адрес на 
управление: гр.Разград, бул."България", бл.З, ет.1, ап.17, адрес за кореспонденция : 
гр.Разград, ул."Вардар" №16а, представлявано от Управители заедно и поотделно-
Симеон Станчев Симеонов и Борислав Свиленов Ковачки тел 0899 305015, факс 084 66 
22 37, Е-майл: hart_gold@abv.bg, с вх.№387/15.04.2015г.. при ТП ДГС Цонево, 
получена в 16.00 часа, съгласно направеното финансово и техническо предложение 

Предлагана обща стойност по предложени едл!ени: 2692,36 /словом:две 
хиляди шестотин деветдесет и два лева и тридесет и шест ст/ лева без ДДС. 

Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове канцеларски материали и консумативи и 
необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 
нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, 
който може да осигури за изпълнение на поръчката. 
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Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 

При необходимост от извършване на доставки на канцеларски материали и 
консумативи извън този списък предлагаме отстъпка в размер на 0% от действащи кам 
датата на доставка цени , съобразно действащ официален каталог за съответния вид. 

1У.ОПРЕДЕЛЯМ 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена 

чрез покупка на прогнозни видове канцеларски материали и консумативи за 
осъществяване на административната дейност на ТП Държавно горско стопанство 
„Цонево" при „СИДП" ДП Шумен за 2015 година, съгласно техническа спецификация" 
, открита с Решение №85/ 03.04.2015г на директора на ТП ДГС Цонево, във вр със 
Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП" ДП Шумен" 

„Августа" ЕООД, ЕИК 148084977 , седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
ул."Братя Миладинови" бл.63, вх.А, ет.2, ап.6, адрес за кореспонденция: гр.Варна, 
ул."Прилеп" №10а, представлявано от Управител Светлана Димитрова Тихчева 
тел/факс 052632507, E-Mato:avgusta2@abv.bg, с вх.№472/14.05.2015г. при ТП ДГС 
Цонево, получена в 12.45 часа , съгласно направеното финансово и техническо 
предложение 

Предлагана обща стойност по предложени ед.цени: 475.48 
/словом:четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и осем ст/ 

Предложените ед. цени без ДДС включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им 
франко обекта на възложителя : с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54 
Забележка: Доставките по видове канцеларски материали и консумативи и 
необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 
нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, 
който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 
настоящото ценово предложение, , като същите са фиксирани и не подлежат на 
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от 
възложителя финансов ресурс. 

При необходимост от извършване на доставки на канцеларски материали и 
консумативи извън този списък предлагаме отстъпка в размер на 5.% от действащи кам 
датата на доставка цени , съобразно действащ официален каталог за съответния вид. 

У.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
5..Препис от решението да се изпрати : 
5.1.1.На участниците в процедурата по реда на чл.73, ал.З от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му. 
5.1.2.Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.З от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗОП. 
5.2.Договор с класираният и определен за изпълнител участник да се сключи при 

условията на чл.41 от ЗОП . При сключването на договора , същия следва да представи 

mailto:avgusta2@abv.bg


писмени документи, издадени от съответните компетентни органи за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, 
както и доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДГС Цонево банкова гаранция в размер на 3% от стойността му. 
Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 
препис, а именно: 

5.2.1.Свидетелство за съдимост на управителя на участника; 
5.2.2.Два броя удостоверения, издадени съответно от компетентната ТД на НАП и 

Община по седалище на търговеца от които да се установи, че няма задължения по 
смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от ДОПК. 

5.2.3.Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДГС Цонево банкова гаранция в размер на 3% от стойността му 

5.3.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 
5.4.Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 
Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес- гр.София 1000, бул."Витоша" №38^ 
Електронна поща: cpcadmki@cpc.bg / 
Интернет адрес: http://www\;pc.fyg /_ 

чл.2 от ЗЗЛД 
Директор на ТП ДГС ЦОНЕВО 

/инж. Р.Русев | 

В. 
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