
Протокол  98  3 

П Р О Т О К О Л 

 
Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 

чл.34 от ЗОП  със Заповед № РД-06-60/12.04.2016г. на Директора на ТП ДГС Генерал 

Тошево при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите 

получени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставка на 

боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране, открита с Решение 

№3/23.03.2016г.   

В публично заседание от 11.00 на 12.04.2016г., комисията започна своята работа 

съгласно чл.101г, ал.1 и сл. от ЗОП  в състав: 

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошво 

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

 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват лица по чл.68, ал.3 от 

ЗОП. 

Комисията определи да разгледа, оцени и класира офертите в две заседания, 

първо открито, и второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

Открито заседание: 

1. Получаване на представените оферти, и подписване на  декларации по чл.101г, 

ал.2 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 -4 от ЗОП. 

2. Проверка за съответствие на офертите с изискванията на ЗОП и възложителя от 

външна страна и решение за допускане до отваряне на офертата или отстраняване на 

участника. 

3. Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, проверка за 

наличието в тях на данни за лицето, което прави предложението, техническо и ценово 

предложение, срок на валидност на офертата, документите и информацията изискуема 

от възложителя и посочена в списъка на представените долументи, оповестяване на 

ценовите предложения, и вземане на решение за допускане и/или отстраняване от 

участие в процедурата. 

 

Закрито заседание  

1.Проверка за съответствие на участниците и офертите с техническата 

спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за 

изпълнение на поръчката. 

2 .Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата 

3.Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА при следите показатели и методика за оценка: 

4. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.  

5.Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

 

По т.1 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

1.1. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти 16.30ч 

на 11.04.2016г. са постъпили оферти от следните лица:  

ЕЛТЕХ ЕООД с ЕИК 040470310 седалище и адрес на управление в гр. 

Димитровград 6400, БУЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" No 1, 039161043, 

office@eltechbg.com, представлявано от КИРИЛ САВОВ чл.4 от ЗЗЛД, с входящ номер на 

офертата РД-04-634/08.04.2016г.-10,50ч. 

ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД с ЕИК 131298528, седалище и адрес на управление в 

гр. София 1233, ж.к. Банишора, Враня No 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано 

от МАРИО ЧАВДАРОВ чл.4 от ЗЗЛД  с входящ номер на офертата и час на подаване № 

РД-04-636/08.04.2016г.-13,10ч. 

Т.С.-КРАСИ ЕООД с ЕИК 103567512, седалище и адрес на управление в гр. 

Варна 9000, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ No 60, ет. 4, ап. 12, тел. 052731514, факс 052502063, 



скл.база Добрич тел.058669330, ts_krasi@abv.bg, представлявано от ТОДОР НИКОВ чл.4 

от ЗЗЛД , с входящ номер на офертата РД-04-651/11.04.2016г.-11,30ч. 

 

1.2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.101г, ал.2 от ЗОП, за 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 -4 от ЗОП. 

 

По т.2 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

Проверка за съответствие на офертите с изискванията на ЗОП и възложителя от 

външна страна и решение за допускане до отваряне на офертата или отстраняване на 

участника. 

2.1.Комисията констатира, че от ВЪНШНА страна офертите отговарят на 

изискванията на закона и възложителя, и няма основание за отстраняване на 

участник/ци от избора. 

 

По т.3 от дневния ред на ОТКРИТОТО заседание: 

Отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, проверка за 

наличието в тях на данни за лицето, което прави предложението, техническо и ценово 

предложение, срок на валидност на офертата, и оповестяване на ценовите предложения, 

и вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

 

3.1.Комисията отвори съгласно изискването на чл.101г, ал.3 от ЗОП 

офертите по реда на получаването им, и констатира, следното: 

Офертата на ЕЛТЕХ ЕООД с ЕИК 040470310 съдържа данни за лицето, което 

прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и срок на 

валидност на офертата.  

Офертата съдържа списък на представените документи, представяне на участника 

и декларациите изискуеми от възложителя.  

 

Офертата на ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД с ЕИК 131298528 съдържа данни за 

лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и 

срок на валидност на офертата.  

Офертата съдържа списък на представените документи, представяне на участника 

и декларациите изискуеми от възложителя.  

 

Офертата на Т.С.-КРАСИ ЕООД с ЕИК 103567512, съдържа данни за лицето, 

което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение, и срок на 

валидност на офертата.  

Офертата съдържа списък на представените документи, представяне на участника 

и декларациите изискуеми от възложителя.  

 

 

3.2.Комисията обяви публично ценовите предложения както следва: 
 

                  Участник 

 

 

Предложение  

ЕЛТЕХ ЕООД с ЕИК 

040470310 

ПАНДА ЕКСПЕРТ 

ООД с ЕИК 131298528 

Т.С.-КРАСИ ЕООД с 

ЕИК 103567512 

1.Предложена цена 2219,10 лв.без ДДС 2281,60 лв.без ДДС 2212,15 лв.без ДДС 

 

 

3.3.Комисията единодушно взе решение и допуска до оценяване участниците. 

 

След приключване на действията по т.2 от дневния ред на откритото заседание, 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Закрито заседание  



1.Проверка за съответствие на участниците и офертите с техническата 

спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за 

изпълнение на поръчката. 

2.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

3. Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

4. Вземане на други решения по изпълнение изискванията на ЗОП. 

5. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.  

 

По т.1 от дневния ред на ЗАКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

1.Проверка за съответствие на участниците и офертите с техническата 

спецификация на възложителя и финансовия ресурс, който може да осигури за 

изпълнение на поръчката. 

Комисията констатира следното: 

Офертата на ЕЛТЕХ ЕООД с ЕИК 040470310 съответства с техническата 

спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

Офертата на ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД с ЕИК 131298528 съответства с 

техническата спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на 

възложителя. 

Офертата на Т.С.-КРАСИ ЕООД с ЕИК 103567512, съответства с техническата 

спецификация и не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя. 

 

По т.2 от дневния ред 

Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в избора. 

Като взе предвид направените до сега констатации, комисията единодушно реши 

да допусне представените оферти до участие в избора на изпълнител. 

 

По т.3 от дневния ред 

1.Във връзка с горните констатации, длъжностните лица единодушно извършиха 

следното класиране: 

Класиран на първо място:   

Офертата на участника Т.С.-КРАСИ ЕООД с ЕИК 103567512 с предложена 

цена за изпълнение на поръчката в размер на 2212,15 лв.без ДДС.  

 

Класиран на второ място:   

Офертата на участника ЕЛТЕХ ЕООД с ЕИК 040470310 с предложена цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 2219,10  лв. без ДДС.  

 

Класиран на трето място:   

Офертата на участника ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД с ЕИК 131298528 с 

предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 2281,60 лв. без ДДС.  

 

По т.4 от дневния ред 

Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 

утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването 

на чл.101г, ал.4, изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 

- чрез изпращане на настоящия протокол и приложенията към него на 

участниците, по електронен път при условията на чл.58а, ал.2  от ЗОП, и 

- чрез публикуване на настоящия протокол и приложенията към него в профила 

на купувача. 

 

По т.5 от дневния ред 

Комисията закри заседанието си и, и чрез нейния член адв.Цветан Георгиев, 

адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4,  предаде настоящия 

протокол и цялата документация на възложителя. 



 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ...............п...........................          2.....................п......................  3....................п..................... 
 

 

 

Днес 14.04.2016 г., долуподписания в качеството си на Зам.Директор на ТП ДГС Генерал 

Тошево при СИДП ДП Шумен, упълномоще със Заповед на Директора на ТП ДГС Ген.Тошево 

№РД-06-57/11.04.2016 г. УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.101г, ал.4, 

изр.второ от ЗОП да бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След утвърждаването 

му настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното лице. 

                 

                                                          УТВЪРДИЛ: ...............п / печат/.............................. 

                                                                       /зам.директор инж.Д.Иванов/            

                       
 

 


