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Днес 23.03.2020г., долуподписаният/ата в качеството си на 

Директор на "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ 

"ТП НА "СИДП" ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол, и 

приложените към него протоколи от предходните заседания на 

комисията. 

УТВЪРДИЛ: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

/инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД  / 

 

П Р О Т О К О Л 
№.1 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2020-8-2/09.03.2020г. на Директора на "ДЪРЖАВНО 

ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА "СИДП" ДП, натоварена да разгледа, оцени и 

класира офертите получени за участие в процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за Доставка на специализиран 

дълготраен спрей за маркиране, открита с Решение №ЗОП-2020-8-1/17.02.2020г.   

В публично заседание от 13:00 на 10.03.2020, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Димитър чл.59 от ЗЗЛД  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от ДАК, обслужващ юрист на стопанството 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, тя започна работата си с 

получаването на получените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и подписване на  

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от 

ЗОП от всеки от редовните членове на комисията. 

 

Комисията констатира, че съгласно представените от председателя на комисията 

оферти и протокола за приемането им, оферти са получени от следните лица: 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта (вх.№/дата/час) 

1 БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД УС-02-759/09.03.2020г.-09:40ч. 

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за 

получаването им. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъства участника в процедурата 

или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

I. Съгласно обявлението за обществената поръчка и на основание чл.181, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, Комисията 

започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, първо открито, и 

второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията отваря запечатаната непрозрачна опаковка съдържаща офертата, 

включително опаковката съдържаща представените мостри, и оповестява тяхното 

съдържание, включително предложенията на участника по съответните показатели за оценка 

на офертите; 
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 2. Техническото и ценовото предложение се подписват от трима членове на 

комисията, с което публичната част от заседанието приключва; 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията разглежда ценовото и техническото предложение на участника и 

извърши преценка за съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, 

и взема решение за допускане или не допускане до следващия етап. 

Коомисията разглежда офертата, ако участника е дпуснат, и я оценява съгласно 

избрания критерий за възлагане в случай, че съответства на предварително обявените 

условия; Комисията прие на офертата с най-ниска цена да присъди оценка оценка 1 

/единица/. 

2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор; 

3. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може в 

срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 

4. Комисията разглежда документите по т. 2 и 3 и при съответствие с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор класира участника на първо място. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

1. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа.  

Отворена бе единствената получена офертата от БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД с 

ЕИК 200454179, седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул.Дечко Йорданов No 3, 

ап. 7; за кореспонденция гр.София жк.Дружба бл.311А-6-10,т. 0893492071, 

b_bpartners@abv.bg, представлявано от МАРТИН чл.59 от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-02-

759/09.03.2020г.-09:40ч.  

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата, съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, описи и други документи 

представени от участника, както и съдържанието на опаковката с представените мостри. 

Комисията установи че офертата съдържа Ценово предложение и Техническо предложение в 

което предложените продукти съответстват на представените мостри. 

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката общо от 3987,00 лв. без ДДС, както следва: 

 
Дейности  

за изпълнение на поръчката 

„Доставка на специализиран 

дълготраен спрей за маркиране“ 

Мярка ПрогнозенБ

рой/количес

тво/ 

Единична 

цена в лв. 

без ДДС  

Обща 

прогнозна 

стойност в 

лева  

без ДДС с 

вкл. Всички 

разходи 

ЦВЯТ СЕТЛО СИН НЕОНОВ 1 бр. флакон от 500мл. 450 7,40 3330,00 

ЦВЯТ КАФЯВ МАТОВ 1 бр. флакон от 500мл. 20 7,30 146,00 

ЦВЯТ ЖЪЛТ МАТОВ 1 бр. флакон от 500мл. 70 730        511,00 

 

По точка Втора: 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника за всяка позиция. 

 

По точка Трета: 

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника до следващия етап от процедурата. 
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С извършването на гореописаните действия бе приключена публичната част от 

работата на комисията в открито заседание. 

 

II. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията констатира следното: 

 

Техническото предложение от офертата на БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД 

съответства на техническата спецификация на възложителя, мострите съответстват на 

посоченото в техническото предложение, а предложената обща цена от 3987,00 лв. без ДДС 

за общото количество от 540 бр. спей за маркиране, не надвищава максималния прогнозен 

финансов ресурс на възложителя от 4000,00 лв. без ДДС. 

Поради горните констатации, комисията единодушно взе решение да допусне 

участника БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД до следващия етап от процедурата. 

 

Комисията продължи своята работа с оценка на допуснатата оферта на БИ ЕНД БИ 

ПАРТНЕРС ООД съгласно избрания критерии за възлагане – икономически най-изгодна 

оферта, въз основа на «НАЙ-НИСКА ЦЕНА», и постави оценка както следва: 

Участник Ценово предложение Оценка 

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД 3987,00  лв. без ДДС 100т. 

 

По точка Втора.  

Комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, и 

същите отговарят на изискванията на закона и възложителя. Комисията констатира, че 

участникът отговаря на изискванията на зкона и възложителя за лично състояние и покрива 

критериите за подбор. 

По точка Трета. 

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което въз основа на получената оценка, 

премина към определяне на класирането: 

 
 

          Участник /предложение 

 

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД с ЕИК 

200454179 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 3987,00  лв. без ДДС 

ОЦЕНКА 100 т. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 С извършването на класирането на участниците, комисията окончателно 

приключи работата си и настоящия протокол заедно с цялата документация по 

поръчката ведно с постъпилите оферти се предаде на възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/чл.59 от ЗЗЛД          2. /П/чл.59 от ЗЗЛД            3. /П/чл.59 от ЗЗЛД 

 

Долуподписания инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД , представляващ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ "ТП НА "СИДП" ДП в качеството си на Директор, приех от 

председателя на комисията представените ми протокол/и отразяващи дейността на 

комисията и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 23.03.2020г. 8,30часа. 

  

Предал. /П/чл.59 от ЗЗЛД                                      Приел: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

                                                                              /инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД / 


