
 

 

УТВЪРДИЛ:........подписано и  заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД...... 

Директор ТП ДГС Цонево 

Инж.А.Димитров 

02.04.2019г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/26.03.2019г. 

 
          На 26.03.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №89/26.03.2019г.  

на директора на ТП ДГС Цонево,  в състав: 

Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен  счетоводител при ТП ДГС 

Цонево  

                        2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-

ниската предложена цена относно процедура, открита 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 2019 година”, съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№59/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС Цонево 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2019-0081 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес - 

https://wp.me/p82oCV-cQQ. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

26.03.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще 

оповести приложените в нея документи;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на 

кандидата и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=897573&newver=2


         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 25.03.2019г.  , 

такива  са  постъпили от , както следва: 

1. Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр.София, ул.Дечко Йорданов 

№3, ап.7, ЕИК 200454179, с вх.№475/25.03.2019г., час на постъпване:12.20 

часа 

2. Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД , гр.Добрич, бул.Добруджа №4, ЕИК 

124134610, с вх.№478/25.03.2019г., час на постъпване:15.30 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          Направена бе справка към 26.03.2019г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията на 

ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност 

на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата 

данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че пликовете с офертите  е с ненарушена цялост. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

       Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „БИ ЕНД БИ 

ПАРТНЕРС“ ООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна 

опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на представители 

на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“  и 

техническо предложение,  т.к. такива не присъстваха на публичното заседание на 

комисията. 

             Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „ДИ ЕС 

ХОУМ“ ООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна 

опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . 

председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани 



ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на представители 

на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“  и 

техническо предложение,  т.к. такива не присъстваха на публичното заседание на 

комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 26.03.2019г. в 11.15 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 26.03.2019г. от 11.15 часа 

в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево,  обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54 

 

      На 26.03.2019г. от 11.15 часа, комисията извърши следното: 

      1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

      1.Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД. 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно  приложения опис: 

 

 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) и 

брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Договор за създаване на обединение (ако е приложимо). неприложимо 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронен носител 

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки 

от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. 

 

Оригинал 1 

бр CD 

 

 

 

 

 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – (ако е приложимо). 

неприложимо 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.(ако е 

приложимо) 

неприложимо 

Оферта 



 Техническо предложение 

А) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника;  

 Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя .  

В) декларация за срока на валидност на офертата;  

Г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор;  

             Д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Приложение : 

1. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за 

маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – 

оранжев ; 

2. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за 

маркиране на стояща дървесина в гората, матов син 

3. мостра на специализиран дълготраен горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял. 

 

Оригинал 1 

бр 

 Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП , когато е 

приложимо 

 

неприложима 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- ако е 

приложимо  

 

неприложимо 

 Декларация за съгласие за обработване на лични данни   Оригинал 1 

бр 

 Отделен запечатан плик „Ценови параметри“ Отделен 

запечатан 

плик 

 

      Извън така представения опис , кандидата е приложил заверени комия на следните 

документи: Сертификат  

      По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 



      - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно 

част критерии за подбор .  

             

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

         
               Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

кандидата, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване , поради което  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

  Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „БИ ЕНД БИ 

ПАРТНЕРС“ ООД 

 

      2.Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД. 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно  приложения опис: 

 

 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) и 

брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Договор за създаване на обединение (ако е приложимо). неприложимо 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронен носител 

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки 

от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. 

 

Оригинал 1 

бр CD 

 

 

 

 

 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – (ако е приложимо). 

неприложимо 



 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.(ако е 

приложимо) 

неприложимо 

Оферта 

 Техническо предложение 

А) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника;  

 Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя .  

В) декларация за срока на валидност на офертата;  

Г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор;  

             Д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Приложение : 

1. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за 

маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – 

оранжев ; 

2. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за 

маркиране на стояща дървесина в гората, матов син 

3. мостра на специализиран дълготраен горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял. 

 

Оригинал 1 

бр 

 Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП , когато е 

приложимо 

 

Оригинал 1 

бр 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- ако е 

приложимо  

 

неприложимо 

 Декларация за съгласие за обработване на лични данни   Оригинал 2 

бр 

 Отделен запечатан плик „Ценови параметри“ Отделен 

запечатан 

плик 

 

      Извън така представения опис , кандидата е приложил заверени комия на следните 

документи: Сертификат и Информационен лист за безопасност 

      По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 



изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно 

част критерии за подбор .  

             

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

         
               Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

кандидата, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване , поради което  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

  Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД 

 

            2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и 

преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

      1.Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД 

 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

ІІI. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при 

спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на 

възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения 

проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по 

артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

Артикул 

Търговско 

наименование Производител  

Прогнозно 

кол-во 

1 2 3 4 

1)Универсален дълготраен горски 

спрей 

    - Предназначен за нанасяне 

маркиране върху влажна и 

непочистена повърхност, с трайно х х х 



покритие след нанасяне маркиране на 

дървесината от минимум две години; 

    - безвреден при изпълнение без 

предпазни средства; 

    - да не съдържа толуол, кадмий, 

олово и други тежки метали; 

    - форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 400 мл; 
 

1.1.червен , разфасовка 400 ml Maxi Color MOTIP DUPLI B.V. 50бр- спрей 

1.2. зелен, разфасовка 400 ml Maxi Color MOTIP DUPLI B.V. 50бр-спрей 

1.3. бял , разфасовка 400 ml Maxi Color MOTIP DUPLI B.V. 50бр-спрей 

1.4. син , разфасовка 400 ml Maxi Color MOTIP DUPLI B.V. 50бр-спрей 

2. Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя за маркиране на 

стояща дървесина в гората : 

-Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят : сигнален/неонов цвят – 

оранжев; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 
 “Distein-ergonom” 

Мотип Дупли Гмбх 

Германия 

600 бр- спрей-

боя 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за маркиране на 

стояща дървесина в гората със 

следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до -20°С; “Distein-ergonom” 
Мотип Дупли Гмбх 

Германия 

20 бр- спрей-

боя 



- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят: матов бял ; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 
 

4)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя  за маркиране на 

стояща дървесина в гората със 

следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят : матов  син; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 

 “Distein-ergonom” 
Мотип Дупли Гмбх 

Германия 

20 бр- спрей-

боя 

5)Алкидна боя за маркиране на 

дървесина    

5.1. червена, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ si belle” „Нинахим“ ЕООД 20 бр- кутия 

5.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ si belle” „Нинахим“ ЕООД 20 бр-кутия 

6) Разредител за боя, в разфасофка 

от 0.900 l   „АМВ“ „Нинахим“ ЕООД 10 бр 

7)Четки за маркиране на 

дървесина -  плоски четки с 

естествен плътен косъм с широчина 

от 50мм „Четка“ „Деником“ ЕООД 10бр- четки 



8) Креда за обозначаване на дърво 

различни цветове - в кутия 12 броя  

за 1 бр. кутия   NORDFOREST GRUBE KG 10 бр.- кутия 

 

ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Всички доставени от нас продукти ще са: 

1.1.Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, 

произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода 

на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, 

съдържанието, производителя, качеството, количество на разфасовката, датата на производство и срок 

на годност. 

1.2.Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по дървесината), 

устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка с 

необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности. 

1.3.В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка , преди сключване на 

договор за специализирания и универсален горски спрей за маркиране на дървесина ще  представим  

информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   

         1.4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка , преди 

сключване на договор за специализираният горски спрей-боя за маркиране на дървесина ще 

представим Сертификат за извършен KWF тест(Съвет за горски дейности и горска 

техника) или друг еквивалентен орган. 
 

2. При изпълнение на доставките: 

2.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му 

в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер до 6000,00 лв. (шест 

хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях 

може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 

2.2.Заявката ще се извършва на телефон заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД ( посочете телефон за 

депозиране на заявки) , или факс : ....................... ............................ ( посочете факс  за депозиране на 

заявки)или по електронен път на ел. адрес заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД ( посочете адрес на ел. 

поща, на която да се депозират заявките от възложителя). 

2.3.Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 

количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за 

доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по 

договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол 

(двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг 

съотносим документ) от Възложителя. 

2.4.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид 

и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя. 

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

 

1.Срок за доставка-  7 ( седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

Забележка: Не повече от 7(седем) календарни дни 

2.Срок на договора 31.12.2019г.  

3.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: ТП ДГС 

Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

      Към настоящото техническо предложение прилагаме мостри на : 

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, сигнален/неонов цвят – оранжев;  



-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, цвят – матов бял;  

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, цвят – матов син. 
 

V. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.Сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор. 

         2.Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца включително, считано от датата 

определана за краен срок за получаване на оферти. 

         3.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

 

        След обстойно разглеждане на техническото предложение на „БИ ЕНД БИ 

ПАРТНЕРС“ ООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на 

предварително обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и 

посочени в техническата спецификация и документацията за участие. При извършената 

от комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и 

информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „БИ ЕНД БИ 

ПАРТНЕРС“ ООД до следващ етап на процедурата– тест на мостри представени от 

участника: „Би енд би партнерс“ ООД . 

 

      1.Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД 

 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, 

в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

ІІI. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при 

спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на 

възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения 

проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по 

артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

Артикул 

Търговско 

наименование Производител  

Прогнозно 

кол-во 

1 2 3 4 

1)Универсален дълготраен горски 

спрей 

    - Предназначен за нанасяне 

маркиране върху влажна и 

непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на 

дървесината от минимум две години; 

    - безвреден при изпълнение без 

предпазни средства; х х х 



    - да не съдържа толуол, кадмий, 

олово и други тежки метали; 

    - форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 400 мл; 
 

1.1.червен , разфасовка 400 ml 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 50бр- спрей 

1.2. зелен, разфасовка 400 ml 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 50бр-спрей 

1.3. бял , разфасовка 400 ml 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 50бр-спрей 

1.4. син , разфасовка 400 ml 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 50бр-спрей 

2. Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя за маркиране на 

стояща дървесина в гората : 

-Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят : сигнален/неонов цвят – 

оранжев; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 
 

Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 
600 бр- спрей-

боя 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за маркиране на 

стояща дървесина в гората със 

следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до -20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 
20 бр- спрей-

боя 



- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят: матов бял ; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 
 

4)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя  за маркиране на 

стояща дървесина в гората със 

следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране 

върху влажна и непочистена 

повърхност, с трайно покритие след 

нанасяне маркиране на дървесината от 

минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен 

флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна 

и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на 

дървесината; 

- Цвят : матов  син; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без 

предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово 

и други тежки метали, с разреждащо 

вещество на биоалкохолна основа 

 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 
20 бр- спрей-

боя 

5)Алкидна боя за маркиране на 

дървесина    

5.1. червена, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 20 бр- кутия 

5.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 20 бр-кутия 

6) Разредител за боя, в разфасофка 

от 0.900 l   
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 10 бр 

7)Четки за маркиране на 

дървесина -  плоски четки с 

естествен плътен косъм с широчина 

от 50мм 
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 10бр- четки 

8) Креда за обозначаване на дърво 

различни цветове - в кутия 12 броя  

за 1 бр. кутия   
Заличено на осн.чл.102  от 

ЗОП 

Заличено на 

осн.чл.102  от ЗОП 10 бр.- кутия 

 



ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1.Всички доставени от нас продукти ще са: 

1.1.Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, 

произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода 

на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, 

съдържанието, производителя, качеството, количество на разфасовката, датата на производство и срок 

на годност. 

1.2.Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по дървесината), 

устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка с 

необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности. 

1.3.В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка , преди сключване на 

договор за специализирания и универсален горски спрей за маркиране на дървесина ще  представим  

информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   

         1.4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка , преди 

сключване на договор за специализираният горски спрей-боя за маркиране на дървесина ще 

представим Сертификат за извършен KWF тест(Съвет за горски дейности и горска 

техника) или друг еквивалентен орган. 
 

2. При изпълнение на доставките: 

2.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му 

в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер до 6000,00 лв. (шест 

хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях 

може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 

2.2.Заявката ще се извършва на телефон заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД ( посочете телефон за 

депозиране на заявки) , или факс : заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД ( посочете факс  за депозиране 

на заявки)или по електронен път на ел. адрес заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД ( посочете адрес на ел. 

поща, на която да се депозират заявките от възложителя). 

2.3.Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 

количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за 

доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по 

договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол 

(двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг 

съотносим документ) от Възложителя. 

2.4.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид 

и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя. 

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

 

1.Срок за доставка-  7 ( седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

Забележка: Не повече от 7(седем) календарни дни 

2.Срок на договора 31.12.2019г.  

3.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: ТП ДГС 

Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

      Към настоящото техническо предложение прилагаме мостри на : 

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, сигнален/неонов цвят – оранжев;  

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, цвят – матов бял;  

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, цвят – матов син. 



 

V. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.Сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор. 

         2.Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца включително, считано от датата 

определана за краен срок за получаване на оферти. 

         3.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

        След обстойно разглеждане на техническото предложение на „ДИ ЕС ХОУМ“ 

ООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително 

обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в 

техническата спецификация и документацията за участие. При извършената от 

комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и 

информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД 

до следващ етап на процедурата– тест на мостри представени от участника: „ДИ ЕС 

ХОУМ“ ООД . 

 

       В публикуваното обявление , Възложителят е посочил, че се се предвижда провеждането 

на тест за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на 

поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради което 

всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за предлагания от 

него продукт,  както следва: специализиран дълготраен горски спрей-боя  за маркиране на 

стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, специализиран дълготраен 

горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов  бял и 

специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората, 

матов син , със следните параметри: 

1)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 600 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа 

 

  2)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до -20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- Цвят: матов бял ; 



- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа 

 

3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя  за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- Цвят : матов  син; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа. 

 

Комисията единодушно реши, тестът да се извърши с изписване на точка, като прие че трите 

мостри, представени от  участник  “БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД са отбелязани с етикет, с 

надпис №1  , а тези представени от участник “ДИ ЕС ХОУМ” ООД са отбелязани с етикет, с 

надпис №2  . 

       При проведения от членовете на Комисията тест за покриване на суха и мокра  дървесна 

повърхност се установи следното: 

      1.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : сигнален/неонов 

цвят – оранжев от участник „Би енд би партнерс“ ООД  

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 

     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

“неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 



отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”. 

 

2.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов бял от участник 

„Би енд би партнерс“ ООД  

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 

     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

матов бял. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният 

участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял. 

 

3.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов син от участник 

„Би енд би партнерс“ ООД  

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 

     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 



      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

матов син . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният 

участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов син. 

 

           При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, съответстващи 

на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация относно цвят , форма, 

размер на опаковката, с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и 

производителя , качество, дата на производство и годност, поради което допуска до следващ 

етап оценка на ценовото предложение на „Би енд би партнерс“ ООД 

 

      4.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : сигнален/неонов 

цвят – оранжев от участник „Ди Ес Хоум“ ООД  

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 

     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

“неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”. 

 

5.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов бял от участник 

„Ди Ес Хоум“ ООД 

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 



     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

матов бял. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният 

участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял. 

 

6.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов син от участник 

„Ди Ес Хоум“ ООД 

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност. 

     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за 

маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево 

греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 

градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и 

точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за 

изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става 

възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с 

изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без 

предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно 

разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор- 

флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години. 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

матов син . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният 

участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов син. 



 

           При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, съответстващи 

на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация относно цвят , форма, 

размер на опаковката, с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и 

производителя , качество, дата на производство и годност, поради което допуска до следващ 

етап оценка на ценовото предложение на „Ди Ес Хоум“ ООД 

 

След извършване на гореописаните действия ,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  да се извърши на 01.04.2019г. от 10.00 часа в ТП ДГС Цонево, с.Цонево,  

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

       2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача, на обособеният интернет адрес на поръчката-  

https://wp.me/p82oCV-cQQ, чрез изпращане на съобщение за това , подписано от 

Председателя на комисията. 

 

      Комисията преустанови своята работа на 26.03.2019г. в 12.38 часа. 

     Протоколът съдържа 20 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

Председател:    инж. подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - ...................... 

Членове:       1. Подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - ...................... 

                       2. подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - ........................       

 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=897573&newver=2

