
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СУВОРОВО"
Адрес: гр. Суворово 9170, бул. „Възраждане” №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo(a),dpshumen.bg

З А П О В Е Д
№26/26.02.2020г.

Гр.Суворово

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл. 106, ал.6 от Закона за обществените поръчки, Заповед 
414/11Л2.2019г. на директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП 
Шумен за делегиране на правомощия при условията на чл.7 от ЗОП и отразени 
резултати в Протоколи № 1/19.02.2020г., №2/26.02.2020 и №3/26.02.2020г. на 
комисия, назначена с моя Заповед №18/19.02.2020г. за възлагане на обществена 
поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Доставка, чрез покупка на 
прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали 
за осъществяването на стопанската дейност на ТП Д ГС  „ Суворово” през 
2020 г ”, открита с Решение № 09/27.01.2020г. и публикувано обявление в АОП на 
27.01.2020г.

ОБЯВЯВАМ;

I. Класирането на участниците в процедурата:
НА ПЪРВО МЯСТО - „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА, ЕИК 

131298528 с предлагана обща цена за изпълнение на доставката в размер на
3594.00 лв.без ДДС.

НА ВТОРО МЯСТО - „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ 
ЕИК 200454179 с предлагана обща цена за изпълнение на доставката в размер на
3660.00 лв.без ДДС.

И. Участника класиран на първо място за изпълнител - „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА, ЕИК 131298528 с предлагана обща 
цена за изпълнение на доставката в размер на 3594,00 лв.без ДДС.

III. Отстранени участници -  няма;

IV. Орган, които отговаря на процедурите по обжалване:



Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията; Адрес: 
гр. София 1000, бел. „Витоша” № 18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197 от ЗОП -  десет дневен, от 
уведомяването пред Комисията за защита на конкуренцията.

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящата заповед, в един и същи ден, 
да се изпрати на участниците и да се качи на „Профила на купувача”.

Протоколите от работата на комисията са достъпни на следния интернет 
адрес: https://dgssuvorovo.sidp.bg/%d0%be%d0%bf-%e2%84%963-27-01- 
2020%d0%b3-%d0%bf%dl%83%d0%bl%d0%bb%d0%b8%dl%87%d0%bd%d0%be- 
%d 1 % 81 %d 1 %8a%d 1 % 81 %d 1 %82%d0%b5 %dO%b7%dO%bO%dO%bd%dO%b8%dO
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