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П Р О Т О К О Л 
№.4 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.34 от 

ЗОП  с Решение № ЗОП-2016-13-2/30.03.2016г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, в процедура за възлагане на обществена 

поръчка Доставка на строителни материали за ремонт по заявки, открита с Решение 

№ЗОП-2016-13- 1/29.02.2016 г.   

В закрито заседание, проведено 11.15ч на 14.04.2016г., комисията започна своята 

работа  в състав: 

инж. Димчо Иванов Стефанов, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел”, председател 

на комисията 

Димитър Димитров Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4, в 

качеството си на резервен член на комисията определен с Решение № ЗОП-2016-13-

2/30.03.2016г. за заместващ редовния член на комисията адв.Павлина Димитрова Георгиева, 

гр. Балчик, ул.„Черно море” № 26, адвокат от АК гр. Добрич 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на ЗОП: 

1. Класиране в съответствие с предварително обявения критерий- най ниска 

предложена цена. 

2. Вземане на решение за предложение до възложителя за сключване на договор. 

3. Закриване на заседанието и приключване работата на комисията с предаване  на 

протоколите отразяващи дейността на комисията и цялата документация по поръчката на 

възложителя.  

По точка Първа: 

Комисията премина към класиране на офертата/офертите и единодушно извърши 

СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

Класира на първо място: 

Офертата на ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, при единичните цени за доставка на 

прогнозните количества строителни материали съгласно ценовото предложение на 

участника, които са формирали обща цена за целите на оценяването от 12473,91 лв. без ДДС 

Класира на второ място: 

Офертата на ДОНИДО М ООД с ЕИК 203656937,  при единичните цени за доставка на 

прогнозните количества строителни материали съгласно ценовото предложение на 

участника, които са формирали обща цена за целите на оценяването от 12914,93 лева без 

ДДС. 

По точка Втора: 

След приключване на работата си по класирането, Комисията единодушно взе 

решение и предлага на Възложителя да сключи договор с участника класиран на първо 

място.  

По точка Трета: 

Комисията закри заседанието си в 11.45 часа на 14.04.2016 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ..............П.....................          2.........П.........................  3.........П........................ 
 

 

Долуподписания инж.Цветелин Георгиев Миланов, представляващ възложителя 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, приех от председателя на 

комисията представените ми протоколи отразяващи дейността на комисията и цялата 

документация събрана в хода на процедурата, на 14.04.2016г.. г. 16,00 часа. 

  

Предал..........П.............                                      Приел:........П.................................... 

                                                                                    /инж.Цветелин Георгиев Миланов/ 


