
ДОКЛАД 
от 03.04.2019 г. към Протокол от 

01.04.2019 година 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с проведената 

процедура с предмет: „Доставка, чрез покупка на боя, креда, спрей за маркиране за нуждите 

на ТП „ДГС Върбица” през 2019 г.“, за избор на изпълнител чрез публично състезание по реда 

на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, проведена от комисия, назначена със 

Заповед №68/21.03.2019 г. на Директора на ТП ДГС Върбица в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….чл. 59 от ЗЗЛД… – зам.-гл. счетоводител при ТП 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – обсл. юрист при ТП 

         2. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – касиер-домакин при ТП 

изготви настоящия доклад, като в състава на комисията промени не са извършвани. 

Кратко описание на работния процес: 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки 

относно сроковете за изпращане на Информация за публикуване в профила на купувача на 

решението и обявлението за обществена поръчка до Агенцията за обществени поръчки и същите 

са публикувани по надлежния ред в електронния регистър. 

Комисията започна работа след получаване на представените оферти, регистъра и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Съгласно регистъра на офертите в ТП ДГС Върбица се установи, че оферти за участие в 

определения срок са депозирали:  

1. Оферта под вх. №410/18.03.2019 г. на Кандидат №1. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен. 

2. Оферта под вх. №432/20.03.2019 г. на Кандидат №2. ООД “Панда Експерт” гр. 

Варна.  

3. Оферта под вх. №433/20.03.2019 г. на Кандидат №3. ЕООД “Рив Комерс София” гр. 

Варна.  

Комисията започна работа след получаване на изисканите документи и протокола по чл. 

54, ал.7 от ППЗОП.  

С  П ро ток олн о  р еш ени е  №1  н а  възл о жит ел я ,  е  изи ск ан  подпи сан  по  

з ако но вия  р ед  еЕЕД О П  от  К анди д ат  №2 .  О О Д “П анд а  Е к сперт ”  г р .  Варна .  

Лип св ащи ят  еЕ Е ДО П  сл едв аш е д а  бъ де  п р ед ст ав ен  в  ср ок  д о  5  р аб отни  

дни  от  п ол уч ав ан е  н а  п рот ок ол а  от  уч аст ни к а ,  в  пр оти в ен  сл уч ай  същи я т  е  

п ред уп р ед ен ,  ч е  щ е  бъ д е  от стр ан ен  от  уч аст и е  в  п ро цед ур ат а  н а  о снов ани е  

ч л .  54 ,  ал .  1 ,  т .  5 ,  б . ”б ”  от  З О П.  

В посоченият в Протоколното решение срок за представяне на изискания еЕЕДОП, 

същият беше представен в деловодството на ТП ДГС Върбица с вх. №476/26.03.2019 г. 

След като комисията установи, че еЕДОП е подписан съгласно закона комисията реши, че 

не отстранява и допуска до участие К анди д ат  № 2 .  ООД “Панда Експерт” гр. Варна.  

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното Решение, че 

кандидатите са представили всички изискуеми документи и изпълняват изискванията съгласно 

условията за провеждане на процедурата и разпоредбите на ЗОП и се допускат до участие в 

следващите етапи от процедурата. 

Комисията оцени предложенията съгласно обявените критерии и предлага следното 

класиране:  
На първо място класира: Офертата на Кандидат №1. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен с предложена 

крайна обща цена в размер на 1600,70 лв. (хиляда ишестстотин лева и седемдесет стотинки) без включено 

ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно утвърдения образец. Предложената от кандидата обща 

крайна цена не надвишава предварително обявения максимален финансов ресурс от 2000,00 лв. без ДДС; 

 На второ място класира: Офертата на Кандидат №2. ООД “Панда Експерт” гр. Варна с 

предложена крайна обща цена в размер на 1721,00 лв. (хиляда седемстотин двадесет и един лева) без 

включено ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно утвърдения образец. Предложената от 

кандидата обща крайна цена не надвишава предварително обявения максимален финансов ресурс от 

2000,00 лв. без ДДС; 

На трето място класира: Офертата на Кандидат №3. ЕООД “Рив Комерс София” гр. Варна с 

предложена крайна обща цена в размер на 1870,00 лв. (хиляда осемстотин и седемдесет лева) без 
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включено ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно утвърдения образец. Предложената от 

кандидата обща крайна цена не надвишава предварително обявения максимален финансов ресурс от 

2000,00 лв. без ДДС; 

 

КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

Участниците в обявената процедура за избор на изпълнител отговарят на поставените от 

Възложителя условия, няма предложения за отстраняване на кандидати. 

Предложената крайна цена за изпълнение на доставката не надхвърля допустимият 

финансов праг (2 000,00 лева без ДДС). 

 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, 

1. Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на възложител ако 

утвърди доклада на комисията да издаде окончателно решение за определяне изпълнител по реда 

на чл. 108, т. 1 от ЗОП и да обяви за изпълнител на обществената поръчка с обект - доставка, и 

предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на боя, креда, спрей за маркиране за 

нуждите на ТП „ДГС Върбица” през 2019 г.“, Кандидат №1. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен.  

След влизане в сила на решението на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, да сключи договор с 

класирания на първо място участник - Кандидат №1. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА: Цялата документация по процедурата и протоколите от 

заседанията на комисията. 

 

 

 

 

Комисия: 

 

1. ……..П………. 

2. …….П……… 

3. ……..П………. 

 


