
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 
 

 
Утвърден на 22.05.2018г. 

       Директор на ТП ДЛС „Паламара” 
 
       подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 
        (инж. Севен Башлъ) 
 

П Р О Т О К О Л 
  

Днес, на 16.05.2018г., в 11:00 часа, в административната сграда на ТП ДЛС 
„ПАЛАМАРА“ с. Венец, поделение на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 
гр. Шумне, с адрес: с. Венец, ул. Кирил и Методий“ № 17, се събра комисията, 
назначена със Заповед № 260/16.05.2018г. в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: - адв. Дилян Нанев, - юрист 
 
и ЧЛЕНОВЕ 
1. Валя Димова – ръководител на счетоводен отдел; 
2. Мария Димитрова – счетоводител; 
3. Севгин Баки – лесничей; 
4. Ергин Сюлейман – лесничей; 
 
 Комисията се събра със задача: да разгледа, оцени и класира, по реда на тяхното 
постъпване подадените оферти за възлагане на обществена поръчка провеждана чрез 
събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка по заявка на бои, спрейове, 
разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” 

На заседанието не присъстваха представители на фирмите участници в 
процедурата, медиите или обществеността.  

Председателят на Комисията запозна членовете на комисията с правните и 
фактическите основания за работата ѝ. 

С протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП на комисията бяха предадени всички 
оферти, които са постъпили по настоящата процедура в едно със списък на участниците 
в процедурата. 

Председателят и членовете на комисията попълниха декларации за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

В 11:04 ч., на основание чл. 54, ал.1 от ППЗОП, комисията започна своята 
работа. 
     Видно от входящия регистър, до изтичане на срока за подаване на оферти -  
16:00ч. на 11.05.2018г., в деловодството на ТП ДЛС „Паламара“ е била постъпила само 
една оферта от следния кандидат: 
 

 „Кооперация Панда”, подали оферта с вх.№ 450/11.05.2018г., постъпила в 
деловодството на ТП ДЛС „Паламара” в 13:50ч. на 11.05.2018г.; 

 
Предвид това и на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП възложителят е удължил срока за 
получаване на оферти до 15.05.2018г. в 16:00ч. 



 
 
В дадения допълнителен срок са били подадени още две оферти: 

 Оферта от „Панда Експерт” ООД, с вх.№ 454/14.05.2018г., постъпила в 
деловодството на ТП ДЛС „Паламара” в 15:00ч. на 14.05.2018г.; 

 Оферта от „ВСД – 2017” ООД, с вх.№ 456/15.05.2018г., постъпила в 
деловодството на ТП ДЛС „Паламара” в 15:50ч. на 15.05.2018г.; 

 
        В 11:09 ч., на основание чл. 97, ал.3 ППЗОП, комисията пристъпи към публично 
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и към обявяване на ценовите им 
оферти.  
  
 1.  „Кооперация Панда”  
 Председателят на комисията отвори плика с офертата на участника и извади 
намиращите се в него документи. В плика се намериха папка с документи, в която се 
съдърза техническо предложение и опис на представените документи, в едно с проспект 
на производителя на боите “Stanger Industry”, представен на немски език и в едно с 
оптичен носител – cd – диск, с надпис на него ЕЕДОП. На диска се установи надлежно 
попълнен ЕЕДОП в електронен вариант с приложени електронни валидни подписи на 
лицата, от които произхожда. Всички документи, които участникът предлага 
съответстват на изисканите от Възложителя. Предвид това се пристъпи към отваряне на 
плика с предлаганата цена на участника. Участникът предлага търговска отстъпка от 
цената на предлаганите артикули – 3% и стойност на една доставка – 61.08 лв. 
  
 2.  „Панда Експерт” ООД  
 Председателят на комисията отвори плика с офертата на участника и извади 
намиращите се в него документи. Всички документи, които участникът предлага 
съответстват на изисканите от Възложителя. Участникът предлага търговска отстъпка 
от цената на предлаганите артикули – 48% и стойност на една доставка – 2 лв. 
 
 3. „ВСД – 2017” ООД 
 Председателят на комисията отвори плика с офертата на участника и извади 
намиращите се в него документи. Всички документи, които участникът предлага 
съответстват на изисканите от Възложителя. Участникът предлага търговска отстъпка 
от цената на предлаганите артикули – 2% и стойност на една доставка – 20 лв. 
 
 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията пристъпи към извършена оценка на офертата по предвидения в 
процедурата критерий за оценяване съобразно предвидената в документацията 
методика – К1+К2=Ко, където К1 е предлаганата отстъпка от цената на всеки артикул, с 
коефицент на тежест 80%, К2 е предложена стойност на разходите за извършване на 
една доставка, с тежест 20 %.  

 
1. „Кооперация Панда” 
 
 Минимална предложена стойност на отстъпката          2 
К1 = ------------------------------------------ х 80 = ------------ х 80 = 53.33 т. 
 Предложена стойност на отстъпката от участника  3 
 
 Минимална предложена цена за доставка   2 
К2 = ------------------------------------------ х 40 = ------------- х 20 = 0.66т. 

  Предложена цена от участника    61.08 
Ко = К1+К2 = 53.66+0.66 = 54.32 (точки) 
 

 2. „Панда Експерт” 



 
 
 Минимална предложена стойност на отстъпката             2 
К1 = ------------------------------------------ х 80 = ------------ х 80 = 3.33 т. 
 Предложена стойност на отстъпката от участника  48 
 
 Минимална предложена цена за доставка   2 
К2 = ------------------------------------------ х 40 = ------------- х 20 = 20т. 

  Предложена цена от участника    2 
Ко = К1+К2 = 3.33+20 = 23.33 (точки) 
 
 3. „ВСД – 2017” ООД 

 Минимална предложена стойност на отстъпката          2 
К1 = ------------------------------------------ х 80 = ------------ х 80 = 80 т. 
 Предложена стойност на отстъпката от участника  2 
 
 Минимална предложена цена за доставка   2 
К2 = ------------------------------------------ х 40 = ------------- х 20 = 2т. 

  Предложена цена от участника    20 
Ко = К1+К2 = 80+2 = 82 (точки) 
 
Предвид приетата от възложителя методика на първо място следва да бъде класиран 
участник № 3 с 82 точки, на второ място – участник № 1 с 54.32 точки, а на трето място 
участник № 2 с 23.33 точки. 
 
 В изпълнение на задълженията си съглсно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП комисията 
извършва следното класирне: 
 
Класира на второ място: „ВСД - 2017” ООД; 
Класира на второ място: Кооперация „Панда”; 
Класира на трето място: „Панда Експерт” ООД; 
Предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката със „ВСД - 
2017” ООД 
 
 С това комисията приключи заседанието си в 12:26ч. на 16.05.2018г. 
 

Настоящият протокол беше съставен в един екземпляр. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - адв. Дилян Нанев: /подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ 
ЧЛЕНОВЕ: 
 
1. Валя Димова  : /подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ 
 
2. Мария Димитрова  : /подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ 
 
3. Севгин Баки  : /подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ 
 
4. Ергин Сюлейман  : /подпис запичен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ 


