
 

 

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 
ПРЕПИС 

УТВЪРЖДАВАМ........./П/................ 

Директор ДЛС Паламара  

инж. Севен Башлъ 

дата: 22.03.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  № 2 

Днес, 18.03.2021г., комисия назначена със Заповед № 77/10.03.2021г. на 

директора на ДЛС Паламара, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра на 

свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.178- 

181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.18, ал.1,т.12 и чл.20, ал.2, 

т.2, от ЗОП с предмет: „Доставка по заявка, на бои, спрейове, разредители и други 

материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”,  открита с Решение 

№ F86389-2021-006327/ 17.02.2021г. на Директора на ДЛС Паламара. 

Комисията е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – Обслужващ юрист към ДЛС Паламара  

                      ЧЛЕНОВЕ:1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – лесничей при ДЛС Паламара 

                      2 …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ДЛС Паламара 

се събра на своето второ редовно заседание за отваряне на допуснатата ценова 

оферта в 14:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Паламара, с адрес: с. 

Венец, ул. „Кирил и Методий” № 17. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта подробно описана в протокол № 1 от 

работата на комисията, а именно: 

 Участник № 1„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ЕООД – гр. София, 

-Представя попълнено техническо предложение по образеца към документацията, 

като декларира, че всички бои и материали ще бъдат доставени съгласно характеристики 

съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Предлага срок за изпълнение на доставката – до 2(два) работни дни 

считано от датата на получаване на заявката . 

- Приема условието, че след сключване на договор Възложителят няма 

задължение за цялостното усвояване на посочените в Техническата спецификация 

видове храни. 

- Обявява срок на валидност на предложението – 2 месеца, считано от 

крайния срок за получаване на оферти. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, 

като декриптира офертата му в ЦАИС, при което се констатира следното: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на бои, спрейове, разредители и 

други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една 

година, без включен ДДС е 4564 лв. (четири хиляди петстотин шестдесет и четири лева). 

Предложената от участника обща крайна цена е съобразена и не надвишава 

прогнозната цена, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката. 

След изчитане на ценовото предложение  председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото 
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предложение на участника и извърши оценка констатира, че същото отговаря на 

предварително заложените изисквания на възложителя. 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира : 

                  на I (първо) и единствено място - Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД – гр. 

София с предлагана обща крайна цена 4564лв. без ДДС; 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да 

определи с решение – класираният на първо място участник „Панда Експерт“ ООД – 

гр. София за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – 

доставка и предмет на изпълнение: „Доставка по заявка, на бои, спрейове, 

разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”,  

открита с № F86389-2021-006327/ 17.02.2021г. на Директора на ДЛС Паламара, след 

утвърждаване на протоколите и доклада от работата на настоящата комисия и да сключи 

с него договор за изпълнение на поръчката, при следните основни параметри на 

окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за доставка на бои, спрейове, разредители и 

други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара” за срок от една 

година, без включен ДДС е 4564 лв. (четири хиляди петстотин шестдесет и четири лева) 

- Предлага срок за изпълнение на доставката - 2(два) работни дни считано от 

датата на получаване на заявката  

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания 

за изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 15:00 часа на 18.03.2021 

г., На 19.03.2021г. състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде 

за утвърждаване на възложителя. 

 

КО МИ С ИЯ :  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД…/П/ – Обслужващ юрист към ДЛС 

Паламара  

                      ЧЛЕНОВЕ:1. …чл. 59 от ЗЗЛД…/П/ лесничей при ДЛС Паламара 

                      2 …чл. 59 от ЗЗЛД…/П/ – счетоводител при ДЛС Паламара 

 

 


