
 

 

УТВЪРДИЛ:................/п/.......................... 

Директор на ТП ДГС „Цонево”  

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

27.11. 2018 г. 

Д О К Л А Д 

Съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във чл. 60, ал.1 от ППЗОП от 

дейността на комисията, по разглеждане на офертите за участие в процедура чрез 

Публично състезание с предмет „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на 

прогнозни видове боя,  цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране 

на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година”, открита с решение 364 

/26.10.2018 г., на директора на ТП ДГС Цонево, с уникален идентификационен номер в 

АОП - 02711-2018-0143, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Във връзка с провеждане на процедура по реда на ЗОП чрез публично 

състезание с предмет - „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни 

видове боя,  цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща 

дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година”, открита с решение 364 

/26.10.2018 г., на директора на ТП ДГС Цонево, с уникален идентификационен номер в 

АОП - 02711-2018-0143, с настоящия доклад Ви уведомяваме за следното: 

1. Състав на комисията: 

Комисията е назначена със Заповед № 407/22.11.2018 г. на Директора на ТП ДГС 

Цонево, в състав: Председател: /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/– зам. Директор 

на ТП ДГС Цонево, Членове: 1. /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– Ръководител счетоводен отдел - гл.счетоводител при ТП ДГС Цонево 2. /заличено, на 

основание чл.2 от ЗЗЛД/ – адвокат по договор с ТП ДГС Цонево. 

В хода на работата на комисията не са настъпили промени в състава и, както и 

не са издавани заповеди за промяна на задачите или сроковете. 

2. Кандидати и участници в процедурата 

 Съгласно регистър за получените оферти и протокола по чл.48, ал. 6 от ЗОП, се 

установи подадена една оферта от „Би енд би партнерс“ ООД с /заличено, на основание 

чл.2 от ЗЗЛД/, със седалище и адрес на управление – /заличено, на основание чл.2 от 

ЗЗЛД/с вх. № 1410 от 19.11.2018 г. – 11.05 ч. чрез куриер, ведно с запечатана кутия с 

надпис – мостра към обществена поръчка чрез публично състезание с предмет - 



„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя,  цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - 

Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП 

„ДГС Цонево" за 2018 година” и наименованието на участника. 

3.Описание на работния процес на комисията – комисията получи регистър за 

получените оферти и се състави протокол по чл.48, ал. 6 от ЗОП, след което се 

подписаха декларации по чл.103 ал 2 от ЗОП от членовете на комисията. По време на 

публичната част на заседанието не присъстваха представители на лицата по чл. 54, ал.2 

ППЗОП, поради което не е съставен списък на присъствалите лица.  

Комисията установи, че подадената единствена оферта е в непрозрачен, 

запечатан плик, с ненарушена цялост, с отбелязани всички данни, съгласно 

изискванията обявени от възложителя и е придружена със запечатана кутия с мостри, 

върху която са отбелязани данни съгласно изискванията обявени от възложителя. Бе 

извършена проверка и констатирано наличие на отделен запечатан, непрозрачен плик – 

предлагани ценови параметри, който беше подписан от комисията. При наличието на 

тези данни комисията прие, че не са налице несъответствия с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия. На 27.11.18 г., комисията проведе второ заседание, 

на което беше извършен тест с представените мостри на предлагани продукти. След 

провеждането на тест с представените мостри, на суха дървесна повърхност, комисията 

установи че продуктите имат добра видимост и добро сцепление. След заливане на 

повърхността с вода, се установи, че маркировката не се отмива и е със същия 

интензитет като цвят и контур, поради което и предвид приложените сертификати, 

комисията прие, че предлаганите продукти са с качество отговарящо на зададените 

критерии. 

4.Класиране на участници. Комисията извърши следното класиране по критерия 

– най-ниска цена, обявен от Възложителя: 

Първо място - „Би енд би партнерс“ ООД с /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

, със седалище и адрес на управление – /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/, с 

предложена цена – 2122 лв без ДДС, с ценово предложение: 

Артикул 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена в лева 

без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1)Цветен спрей, универсален х х х 

1.1.червен, разфасовка 400 ml 20 бр 3,40 68,00 

1.2. зелен, , разфасовка 400 ml 20 бр 3,40 68,00 

1.3.бял, , разфасовка 400 ml 20 бр 3,40 68,00 

1.4 син, расфасовка 400 ml 20 бр 3,40 68,00 

2.Специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в 

гората 

- опаковка 500мл; 

- работен диапазон до -20°С;    



- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена 

повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства. 

2.1. сигнален/неонов цвят – оранжев; 200 бр. 7,40 1480,00 

2.2. цвят матов - кафяв; 10 бр. 7,40 74,00 

2.3. цвят матов - жълт; 20 бр. 7,40 148,00 

2.4. цвят матов - син. 20 бр.  7,40 148,00 

ВСИЧКО   2122,00 

 

4.Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник – В 

резултат на резултатите от проведените заседания, комисията предлага да бъде 

сключен договор за възлагане на обществената поръчка с участника класиран на първо 

място - „Би енд би партнерс“ ООД с /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

, със седалище и адрес на управление – /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 с предложена цена – 2122 лв без ДДС.  

 

 

КОМИСИЯ:  

………………………………. 

Председател: /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– зам. Директор на ТП ДГС Цонево 

Членове: 

……………………………… 

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 – Ръководител счетоводен отдел - гл.счетоводител при ТП  ДГС Цонево  

………………………………… 

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– адвокат по договор с ТП ДГС Цонево. 

 

 

 

 

 

 


