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

Директор на ТП ДГС „Цонево”  

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

27.11. 2018 г. 

П Р О Т О К О Л 

На 27.11.2018 г. комисия 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, се събра на заседание от 14.00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС Цонево, /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

за провеждане на процедура по възлагане на 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”, открита с решение 364 

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

АОП - 02711-2018-0143, със задача да отвори, оцени и класира постъпилите валидни 

предложения от участниците по реда на ЗОП.  

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Председателя на 

комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в същата, 

включително с правото им да проверяват заявените от участниците данни както и по 

всяко време да изискват представяне на доказателства за обстоятелствата посочени в 

офертата. 

Председателя на комисията обяви, че в проведено на 22.11.18 г. заседание на 

комисията не са констатирани несъответствия между обявените изисквания на 

възложителя и представената оферта от участника и следва да се пристъпи към 

отварянето на плика „предлагани ценови параметри“ и тестването на предоставените 

мостри от участника „Би енд би партнерс“ ООД. 

Дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на ЗОП: 

1. Извършване на тест на представените мостри на суха и мокра дървесна 

повърхност. 

2. Отваряне на плик „предлагани ценови параметри“. 

3. Класиране по обявения критерий – най-ниска цена. 

По т.1 - Извършване на тест на представените мостри на суха и мокра дървесна 

повърхност. 



Комисията констатира, че представените флакони с мостри са 4 на брой, с 

изискваните от възложителя цветове и са в опаковки от по 500 мл., с етикети вкл. на 

български език и информация за производителя, съдържанието и датата производство и 

на годност. След провеждането на тест, 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. Бяха направени фотоси за онагледяване на резултатите 

от теста. 

По т.2 от дневния ред – комисията констатира оповести следното ценово 

предложение на участника: 

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 

 

 

По т. 3 от дневния ред - 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. 



Комисията съставя протокол от проведеното заседание, който заедно с протокола от 

22.11.18 г., следва да бъде предаден на Възложителя - ТП ДГС Цонево, представлявано 

от Директор – /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/, ведно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка.  

 

 

КОМИСИЯ:  

……………/п/…………………. 

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. 

 

 

 

 

 


