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П Р О Т О К О Л
№3/ 26.02.2020г.

по чл.бОа от ППЗОП за работата на комисията, назначена със Заповед № №18/ 
19.02.2020 г. на на Директора на ТП ДГС Суворово

ОТНОСНО: „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”, за възлагане на обществена поръчка 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 ”,

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

На основание чл. 60а от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 и ал.5 и чл.106 от ЗОП, във връзка 
с Ваше Решение № 09 от 27.01.2020 г. за откриване на „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”, за 
възлагане на обществена поръчка 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 ”, с Ваша Заповед № 18/ 19.02.2020 г. бе назначена 
комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на депозираните оферти, която следва да 
приключи своята работа в срок до 22.02.2020 г. Комисията бе определена в следния 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;

Крайния срок, определен за получаване на оферти в Обявлението за обществената поръчка,
бе до 18.02.2020 г., 17:00 ч. Комисията проведе своето първо заседание на 19.02.2020г., 10:00 часа, в 
Заседателната зала на Възложителя. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, 
разглеждане на входящия регистър и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, комисията констатира, че в 
Деловодството на Възложителя са постъпили, както следва:

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.
На публичното заседание на комисията НЕ присъстваха лица по чл.54, ал. 1 от ППЗОП.
Получените оферти се предадоха на Председателя на комисията с Протокол, съставен на 

основание чл.48, ал.6 от ППЗОП.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл.48, ал.6 ППЗОП за получените оферти, ведно с Входящият регистър на подадените оферти.
След получаване на информация за участниците, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП, като несъответствия и основания за отвод не бяха 
установени.

Комисията констатира, че опаковките на участниците с постъпилите оферти са представени в 
указания от Възложителя срок, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на 
оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодната система на Възложителя, 
като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването. Офертите са 
представени в запечатани, непрозрачни опаковки, същите не са с ненарушена цялост и са 
оформени, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 ППЗОП, председателя на комисията отвори, по реда на тяхното 
постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки, като оповести тяхното съдържание и провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, по отношение на 
всички подадени оферти, като останалите действия от публичното заседание на комисията са 
описани подробно в представения Ви Протокол №1/19.02.2020г.

След извършване на тези действия председателят закри публичното заседание проведено на 
19.02.2020 г. и комисията продължи своята работа в закрито заседание, като осъществи проверка на 
представените от участниците документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, относно тяхното наличие и 
редовност, както и за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя.

Преди да пристъпи към проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал.
2 ППЗОП, относно тяхното наличие и редовност, както и за съответствие на участниците с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 
извърши проверка в сайта на АОП, дали регистрираните участници не попадат в списъците, където 
е публикувана информация за стопанските субекти, за които са налице обстоятелствата по чл.54,
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ал.1, т.5, б. “а“ и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП. След извършената проверка се установи, че 
участниците в обществената поръчка не са вписани в списъците.

След като продължи с разглеждане на офертите на участниците, комисията НЕ констатира 
непълноти и несъответствия в подадените от тях оферти.

Комисията, след единодушно решение, допусна до следващ етап от обществената поръчка, 
разглеждане на техническото предложение, участниците, и се пристъпи към разглеждане и 
проверка на техническото им предложение.

Установи се, че техническите предложения на участниците са изготвени, съгласно 
посочения в документацията образец, съдържат всички изискуеми реквизити, подписани са от 
лицата с представителна власт и отговарят на поставените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката.

След извършване на горните действия, комисията единодушно реши в Протокол №1/ 
19.02.2020год., пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници да 
бъдат отворени и ценовите предложения в тях да бъдат оповестени на 26.02.2020 година от 10:00 
ч., в Заседателната зала на ТП ДГС Суворово.

На 19.02.2020год. беше изготвено, подписано и публикувано, съобщение за отваряне на 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, в изпълнение решение на комисията, и в 
съответствие с чл. 57, ал.З, предл.1 от ППЗОП. Участниците в процедурата бяха информирани за 
датата, часът и мястото за отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на горепосоченото 
съобщение в Профила на купувача, на интернет страницата на ТП ДГС Суворово, в електронната 
преписка на Обществената поръчка.

На 26.02.2020 г. в 10:00ч., помощният орган на Възложителя, назначен със Заповед № 
18/ 19.02.2020 г. на Директора на ТП ДГС Суворово, проведе публично заседание на основание 
чл.57, ал.З, предл.2 от ППЗОП. Комисията заседава в пълен състав. Действията на комисията са 
отразени в Протокол №2/26.02.2020год. На публичното заседание на комисията не присъстваха 
представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията, на основание чл.57, ал.З, предл. 3 от ППЗОП, обяви 
допуснатите участници и пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения, по реда 
на подаване на офертите. Резултатите от оповестяването са описани подробно в Протокол 
№2/26.02.2020г. Съгласно посочения протокол, участникът - „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, 
ГР.ВАРНА предлага обща цена за изпълнение на доставката в размер на 3594,00 лв.без ДДС, а 
участникът - „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ГР.СОФИЯ предлага обща цена за изпълнение на 
доставката в размер на 3660,00 лв.без ДДС.

В края на своята работа, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ, че класира 
участниците както следва: л

НА ПЪРВО МЯСТО - „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА 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 с предлагана 
обща цена за изпълнение на доставката в размер на 3660,00 лв.без ДДС.
С извършване на горепосочените действия, с настоящия финален протокол, комисията прави 
предложение на Възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място - 
„ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ГР.ВАРНА за обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез 
покупка на прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали за
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осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2020 г ”, след като 
издаде решение за определяне на изпълнител, на основание чл.108, т.1 от ЗОП.

При липса на допълнителни указания към работата на комисията, предлагаме настоящия 
финален протокол, ведно с приложенията към него, да бъде утвърден.

Настоящият протокол се състави на 26.02.2020г.

С уважение :
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