
П Р О Т О К О Л
№1/19.02.2020 г.

за дейността на комисията по отваряне офертите по реда на 
постъпването им, извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 
класиране на подадените оферти, за изпълнение на обществена поръчка -  
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, назначена със Заповед №18/ 19.02.2020 г. на 
Директора на ТП ДГС Суворово

Наименование на поръчката: „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 ”,

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2020-0023

Днес 19 февруари 2020 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово 
се събра на заседание,

КОМИСИЯ в състав:
Председател: инж. Иван Недев, на длъжност -  зам.директор, с 

професионална квалификация -  инженер лесовъд;
Членове:
1. Ганка Йост, на длъжност -  адвокат при ВАК, с квалификация : 

правоспособен юрист;
2. Бонка Димитрова, на длъжност -  Ръководител СО, с квалификация: 

икономист;
назначена със Заповед № 18/19.02.2020 г. на Директора на ТП ДГС Суворово със 
задача: да отвори офертите по реда на постъпване им, да извърши подбор на 
участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за определяне 
на изпълнител 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 ДГС „Суворово” през 2020 г ”.



Председателят обяви началото на заседанието, изчете Заповедта за 
назначаване на конкурсната комисия и получи от деловодството на Възложителя с 
Протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, получените от участниците оферти за 
участие в процедурата.

Установи се, че за участие в процедурата има подадени две оферти, а 
именно:

1. ОФЕРТА ОТ „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА с вх.№ 
349/04.02.2020год., 11:45ч.

2. ОФЕРТА ОТ „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ с вх.№ 
491/18.01.2020год., 09:27ч.

Членовете на комисията попълниха и представиха декларации в съответствие 
с изискването на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП във връзка с по 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 при публичните действия на комисията.

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

Комисията провери и констатира, че предложенията са получени в 
деловодството на ТП ДГС Суворово в рамките на указания срок -  18.02.2020г. до 
17,00 часа и че пликовете не са с нарушена цялост.

Забележки не се направиха от комисията.
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 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.

ЕФаза на проверка за съответствие на офертите - отваряне по реда на 
тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на
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тяхното съдържание:



Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на документите на 
участниците:

1.0ФЕРТА ОТ „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА:
При отваряне на предложението от председателя на комисията се установи, 

че офертата е в запечатана непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри". Председателя на комисията и всички 
членове подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническото 
предложение на участника. Не беше предложено на представителите от 
присъстващите участници да подпишат плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри" и техническото предложение, тъй като такива не присъстваха. 
Оповестено беше съдържанието на офертата за участие. Нямаше несъответствия 
между представеният списък и документите, съдържащи се в офертата.

2.0ФЕРТА ОТ „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ:
При отваряне на предложението от председателя на комисията се установи, 

че офертата е в запечатана непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри". Председателя на комисията и всички 
членове подписаха цлика с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническото 
предложение на участника. Не беше предложено на представителите от 
присъстващите участници да подпишат плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри" и техническото предложение, тъй като такива не присъстваха. 
Оповестено беше съдържанието на офертата за участие. Нямаше несъответствия 
между представеният списък и документите, съдържащи се в офертата.

Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията.
Комисията преустанови своята работа на 19.02.2020г. в 10.15 ч.
Комисията възобнови своята работа на 19.02.2020г. от 10.20ч. на закрито 

заседание.

П.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:

1.0ФЕРТА ОТ „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА:
При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, 

че същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или
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несъответствия на информацията, представена от участника, както и не са налице 
фактически грешки.

Не се установи несъответствие е изискванията към личното състояние на 
участника, поради което

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА.

2.0ФЕРТА ОТ „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ:
При детайлното разглеждане на офертата на участника комисията констатира, 

че същия е представил всички необходими документи и офертата му е в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице липси, непълноти или 
несъответствия на информацията, представена от участника, както и не са налице 
фактически грешки.

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника, поради което

*

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника „БИ ЕНД 
БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ.
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III. Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците 
и преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 
Възложителя:

1.0ФЕРТА ОТ „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА:
Участникът е предложил Техническото си предложение, съгласно 

изискванията на Възложителя. Приел е условията на Възложителя, като е подписал и 
подпечатал предложения му образец на техническо предложение.

Не е представил декларация за конфиденциалност на частите от техническото 
си предложение.

2.0ФЕРТА ОТ „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ:



Участникът е предложил Техническото си предложение, съгласно 
изискванията на Възложителя. Приел е условията на Възложителя, като е подписал и 
подпечатал предложения му образец на техническо предложение.

Не е представил декларация за конфиденциалност на частите от техническото 
си предложение.
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След допускането на всички участници в процедурата,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, като работен орган избран от 
Възложителят:

1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” да се извърши на 26.02.2020г„ от 10.00 ч. в Заседателната 
зала на ТП ДГС Суворово.

2. Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение на официалния 
сайт на Възложителя, раздел „Профил на купувача”, чрез публикуване на 
съобщение за това, подписано от председателя на комисията.

Комисията преустанови своята работа на 19. 02.2020г. в 10.40ч.
Отпечатано «в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 5 листа.
Разчет.

1. екз. № 1 -  за досието на обществената поръчка;

К  О М  И С  И ^Заличена информация на основание

Председател: инж.Иван Недев чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679
Заличена информация на основание

СУ

Членове: 1. Г.Иост
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679 

2. Б.Димитрова За/,ичена информация на основание

чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679


