
екз.№1
П Р О Т О К О Л

№2/26.02.2020г.
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 26 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 обяви допуснатите участници, да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, да 
оповести публично предложените ценови оферти на допуснатите участници в обществената 
поръчка и да класира 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 и обяви, че участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, 
могат да присъстват при действията на комисията при отваряне на пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри”, съдържащи ценовите оферти на участниците.

В залата нямаше присъстващи представители на участниците и на средствата за масово 
осведомяване.

V. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до този етап 
на процедурата:

1.ОФЕРТА ОТ „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА:
Комисията констатира цялост на плика, отвори го и установи наличност на изискуемите 

документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на доставката в размер на 3594,00 лв.без

ДДС.



След детайлно разглеждане на представената от участникът ценова оферта, комисията 
констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и 
съдържа всички необходими реквизити.

Поради горното,
КОМ ИСИЯТА ЕДИНОДУШ НО РЕШ И:

Допуска до по -  нататъшно участие в процедурата участникът - „ПАНДА ЕКСП ЕРТ” 
ООД, ГР.ВАРНА.

2.0Ф ЕРТА  ОТ „БИ  ЕНД БИ  ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ:
Комисията констатира цялост на плика, отвори го и установи наличност на изискуемите 

документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на доставката в размер на 3660,00 лв.без

ДДС.
След детайлно разглеждане на представената от участникът ценова оферта, комисията 

констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и 
съдържа всички необходими реквизити.

Поради горното,
КОМ ИСИЯТА ЕДИНОДУШ НО РЕШ И:

Допуска до по -  нататъшно участие в процедурата участникът „БИ ЕНД БИ 
ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ.

VI. Фаза по класиране на допуснатите участници до този етап на процедурата:

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите оферти, по следния начин:
НА ПЪРВО М ЯСТО - „ПАНДА ЕКСП ЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА с предлагана обща цена 

за изпълнение на доставката в размер на 3594,00 лв.без ДДС.

НА ВТОРО М ЯСТО - „БИ  ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФ ИЯ с предлагана 
обща цена за изпълнение на доставката в размер на 3660,00 лв.без ДДС.

Комисията преустанови своята работа на 26.02.2020г. в 12,17ч.
Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 2 листа.
Разчет.

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

- 2 -

К О М И  Заличена информация на основание

Председател: инж. Т Т ^ / > т т  ^  Т ^ т т о п  _

Членове: 1. Г.Йост
Заличена информация на основание С/2016/679 

чл.4, т .1 от Регламент/ЕС/2016/679
2. Б.Димитрова Заличена информация на основание

чл.4; т.1 от Регламент/ЕС/2016/679


