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Териториално поделение Държавно Ловно Стопанство „Паламара“,
с. Венец

ПРОТОКОЛ

Днес 14.10.2015г. комисия назначена със Заповед № 471/14.10.2015г. на 
Директора на ТП ДЛС „Паламара“ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Дилян Нанев -  адвокат при АК -  Шумен, обслужващ 
юрист на ТП ДЛС „Паламара“

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Димитрова -  счетоводител в ТП ДЛС „Паламара“
2. Бейхан А ли- домакин в ТП ДЛС „Паламара”

в изпълнение на горепосочената заповед, се събра на заседание от 10:00 часа в 
адм. сграда на ТП ДЛС «ПАЛАМАРА», да разгледа подадените документи от 
потенциални изпълнители на обществена поръчка по смисъла на гл.ва от ЗОП с 
предмет: „Доставка чрез покупка на противопожарно оборудване за нуждите на ТП 
ДЛС „Паламара”

Присъстваха всички членове на комисията.
При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците, 

медийте или обществеността.
След като се получиха офертите от Възложителя всички членове на комисията 

попълниха декларации по чл. 101г, ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че са спазени разпоредбите на гл.8а от ЗОП.
Комисията установи, че са спазени изискванията на чл.101б от Закона за 

обществените поръчки и възложителят е публикувал поканата в сайта на АОП.
От представения регистър на офертите се установи, че валидни оферти за 

участие в определения срок е депозирал един участник:

1. „Статева” ЕООД, гр. Шумен, с вх.№ 1134, подадена на 05.10.2015г. в 15:00ч.
2. ЕТ „Тинка 47 -  Тинка Мостанева“,с вх.№ 1198, подадена на 12.10.2015г. в 

16:30ч.;

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете на участниците.

1. „Статева” ЕООД
Всички членове на комисията подписаха плика с офертите на участника. След 

това председателят отвори плика. В него се намери втори бял плик. Председателят

!■



отвори и него. Комисията прегледа представените от участника документи и установи, 
че отговарят на изискванията на Възложителя и закона.

Участникът предлага оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя. За 
изпълнение на поръчката участникът предлага цена в размер на 480 лв. без включено 
ДДС.

2. ЕТ „Тинка -  47 Тинка Мостанева”
Всички членове на комисията подписаха плика с офертите на участника. След 

това председателят отвори плика. Комисията прегледа представените от участника 
документи и установи, че отговарят на изискванията на Възложителя и закона.

Участникът предлага оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя. За 
изпълнение на поръчката участникът предлага обща цена в размер на 500 лв. без 
включено ДДС.

Предвид така разгледаните ценови предложения на кандидатите и като се взе 
предвид определения от Възложителя критерий, а именно: най-ниска предлагана цена, 
комисията

РЕШИ:

на основание чл. 101д, ал.1 от ЗОП 
I.Обявява следната класация:

ПЪРВО МЯСТО: „Статева” ЕООД
ВТОРО МЯСТО: ЕТ „Тинка -  47 Тинка Мостанева”

Н.Предлага на Директора на ТП ДЛС „Паламара“ да сключи договор за 
изпълнение на обществена поръчка по реда на гл.8а от ЗОП с предмет: „Доставка чрез 
покупка на противопожарно оборудване за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” с 
„Статева” ЕООД


