
                                                                                             
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№107/09.03.2020г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108 и чл.109  от Закона за обществените поръчки 

във вр с чл.181, ал.6  от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 

Протокол №1/06.03.2020г. и Доклад от 06.03.2020г. на комисия, назначена със Заповед 

№105 /06.03.2020г.. на директора на  ТП ДГС Цонево  за провеждане на  публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, 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 2020 година, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №69 от12.02.2020 г на директора на ТП ДГС Цонево, 

с прогнозна стойност на поръчката в общ размер до 6000,00  лв. без вкл. ДДС  

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , адрес за кореспонденция: 

./Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
 Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 5979,00 лв. (пет хиляди деветстотин 

седемдесет и девет лева ) без вкл. ДДС при следните единични цени без вкл. ДДС, 

съответно обща стойност както следва: 

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 
Общо в лева 

без ДДС 
1 2 3 4 

1) Универсален дълготраен 

горски спрей х х х 

1.1. червен, , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.2. зелен , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.3. бял , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.4. син, , разфасовка 400 ml 50 бр 3,50 175,00 

2) Специализиран дълготраен 

горски спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 600 бр 7,80 4680,00 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 20 бр 7,80 156,00 

http://dgsconevo.sidp.bg/


маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят: матов бял 

4) Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят: матов син 20 бр 7,80 156,00 

5)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х   

5.1. червена, в разфасовка от 

700 g /кутия/ 20 бр. 3,50 70,00 

5.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 20бр 3,50 70,00 

6)Разредител за боя, в 

разфасофка от 0.900 л. 10бр 4,20 42,00 

7)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 

естествен плътен косъм с 

широчина от 50мм.   10 бр 1,50 15,00 

8) Креда за обозначаване на 

дърво различни цветове - в 

кутия 12 броя  за 1 бр. кутия 10 бр 9,00 90,00 

ВСИЧКО х х 5979,00 
 

      Класиран на второ място: няма 

       

      2.Отстранени участници:  

      Оферта от „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД , адрес за кореспонденция: ./Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, час на постъпване: 13,30 часа 

       Правно основание : чл.107, т.2, б.“а“ от Закона за обществените поръчки 

       МОТИВИ: 

       С Протокол №1 на Комисията от 06.03.2020г. е установено следното: 

       След детайлно разглеждане на представеното от участника Ценово предложение   

комисията е констатирала, че същото не отговаря на предварително обявените условия 

на Възложителя , а именно: 

       При аритметична проверка на посочените в ценовото предложение стойности, 

Комисията е установила несъответствия между посочените от участника стойности и 

тези, които същата е  получила при проверката, както следва: 

       В ценовото предложение на „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД е   изписаната  обща  цена  

( Всичко) за изпълнение на обществената поръчка  в размер на 4493,50 лева без ДДС, 

като  Комисията е установила , че сумарно общата цена за доставка по видове артикули 

е  4831,00 лева без ДДС. 

      В този смисъл общата цена  за изпълнение на поръчката е неправилно образувана , 

т.е. ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия. 

       Комисията правилно е счела, че не следва да се извършва проверка по заявените от 

участника данни или изискване на разяснения съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП, т.к. нито 

комисията , нито възложителят могат да тълкуват волята на участника , да извършват 

допълнителни действия по отстраняване на пропуски , грешки, несъответствия в 



ценовото предложение на участника. Дори да се касае за допусната техническа грешка , 

същата не може да бъде отстранена по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП , т.к. по този начин 

би се стигнало до промяна на ценовото предложение , което е недопустимо, съгласно 

цитираната разпоредба, с оглед която комисията при необходимост може да изисква 

допълнителни доказателства и разяснения за данни посочени в офертата, но проверката 

и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение 

на участниците. 

      Участникът в процедурата е този , който е изготвил ценовото предложение и 

възложителят, респективно комисията по провеждане на процедурата , като помощен 

орган на възложителя не отговарят за допуснати грешки , несъответствия при неговото 

формиране. Тези грешки , несъответствия, не могат да бъдат санирани от комисията и 

възложителя , чрез преизчисления, сумиране или друго, т.к. това би било нарушение на 

разпоредбите на ЗОП , в това число на чл.104, ал.5 от ЗОП. 

     Промяна на ценовото предложение е недопустима на този етап на процедурата. 

     Съгласно съответния образец на ценовото предложение , следва предложената от 

участника обща цена за оценка на офертата да бъде сбор от цените и прогнозните 

количества на отделните доставки. 

     Общата цена в ценовото предложение е крайното ценово предложение , предмет на  

оценка  в процедурата , поради което и неправилното й  изчисляване означава, че 

ценовото предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия , което от своя страна е основание за отстраняване на този участник от участие 

в процедурата. 

        Поради, което  правилно Комисията е взела единодушно решение да не допусне до 

по- нататъшно участие : Оферта от „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД  с предложение  

същата да бъде отстранена от участие , на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 

 

      3.На основание чл.109 от ЗОП, участникът класиран на първо място за изпълнител- 
БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , адрес за кореспонденция: ./Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/  
 Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 5979,00 лв. (пет хиляди деветстотин 

седемдесет и девет лева ) без вкл. ДДС при следните единични цени без вкл. ДДС, 

съответно обща стойност както следва: 

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 
Общо в лева 

без ДДС 
1 2 3 4 

1) Универсален дълготраен 

горски спрей х х х 

1.1. червен, , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.2. зелен , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.3. бял , разфасовка 400 ml 50бр 3,50 175,00 

1.4. син, , разфасовка 400 ml 50 бр 3,50 175,00 

2) Специализиран дълготраен 

горски спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 600 бр 7,80 4680,00 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 

маркиране на стояща 20 бр 7,80 156,00 



дървесина в гората 

Цвят: матов бял 

4) Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят: матов син 20 бр 7,80 156,00 

5)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х   

5.1. червена, в разфасовка от 

700 g /кутия/ 20 бр. 3,50 70,00 

5.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 20бр 3,50 70,00 

6)Разредител за боя, в 

разфасофка от 0.900 л. 10бр 4,20 42,00 

7)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 

естествен плътен косъм с 

широчина от 50мм.   10 бр 1,50 15,00 

8) Креда за обозначаване на 

дърво различни цветове - в 

кутия 12 броя  за 1 бр. кутия 10 бр 9,00 90,00 

ВСИЧКО х х 5979,00 

        4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“а“   от ЗОП- десет 

дневен, от получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за 

защита на конкуренцита. 

        5. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на 

решението до участниците, решението, протоколите  и доклада на комисията да се 

публикуват в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на интернет адрес на поръчката 

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

6.Документи за сключване на договор :  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..../п/...... 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ. ./Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
Изготвил:....../п/............ 

./Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/  
 юрисконсулт  

 

http://www.cpc.bg/
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=959659&newver=2
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763

