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Доклад 
 

           По  чл.60 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане на офертите , за 

изпълнение на обществена поръчка – Публично състезание , с предмет „Периодична 

доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален 

дълготраен спрей,  специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на 

стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, 

измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с 

осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба”, съгласно Заповед 

№414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №185 от 

19.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба, съгласно Протокол №1/07.05.2020г. за 

работата на комисията  

           На 08.05.2020 г. от 11.00 часа, комисия, определена  със Заповед 

№221/07.05.2020г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, по заместване съгласно Заповед 

№О-180/28.04.2020г на директора на СИДП ДП Шумен ,  в състав: 

                  Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП ДЛС 

Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - РСО- главен  счетоводител при ТП 

ДЛС Шерба  

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

           Се събра със задача да състави Доклад  по чл.60 от ППЗОП за проведената 

обществената поръчка , чрез Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, 

универсален дълготраен спрей,  специализиран дълготраен горски спрей за 

маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за 

маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във 

връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба”, съгласно Заповед 

№414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №185 от 

19.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба. 



       Посоченият състав на комисията не се е променял в хода на провеждане на 

процедурата. Заповеди , с които се променят срокове, задачи или състав на комисията не 

са издавани, поради липса на промяна на обстоятелствата. 

        В съответствие с изискванията на ЗОП,  ППЗОП и на Възложителя , комисията 

проведе публично състезание с предмет: „Периодична доставка, осъществена чрез 

покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен спрей,  специализиран 

дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други 

материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна 

горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС 

Шерба”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  

открита с Решение №185 от 19.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба,  по следния 

ред. 

 

         На 07.05.2020г. от 11.00 часа , определената комисия със Заповед №221/07.05.2020г. 

на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, по заместване съгласно Заповед №О-

180/28.04.2020г на директора на СИДП ДП Шумен ,  в състав: 

                  Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП ДЛС 

Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - РСО- главен  счетоводител при ТП 

ДЛС Шерба  

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба,   

извърши следното: 

       Комисията установи, че за участие в публичното състезание, има подадени две 

оферти, както следва:  

1. Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , адрес за кореспонденция: 

гр.София, жк Дружба бл.311А, ет.6, ап.10,  ЕИК 200454179, с 

вх.№1454/13.04.2020г., час на постъпване: 13,47 часа, ведно с мостри  

2. Оферта от „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД , адрес за кореспонденция: гр.Варна, 

ул.Русе №33,  ЕИК 131298528, с вх.№1463/14.04.2020г., час на постъпване: 

13,00 часа, ведно с мостри  

      Кратко описание на работния процес и действия на комисията по отваряне, 

разглеждане и оценяване на постъпилите оферти.  

      В публично заседание проведено на 07.05.2020г. от 11.00 часа , председателят на 

комисията получи с приемо приемо- предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП 

документите за обществената поръчка и постъпилите оферти за участие. Членовете на 

комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от 

ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

      В залата не присъстваха представители на участниците , наблюдатели и други 

външни лица. 

      Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  

изискванията на ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна. 

     Комисията  отвори опаковката с офертата на участника и  провери за наличието на 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести устно направеното  от същия ценово предложение .Членовете на комисията 

подписаха плика  с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 

възложителя на участника, след което оповестиха останалата част от приложените към 

офертата документи.С тези действия приключи публичната част на заседанието. 



      В съответствие с утвърдения график за провеждане на заседанията, комисията 

продължи своята работа на закрито заседание, което се проведе на 07.05.2020г. от 11.20 

часа в ТП ДЛС Шерба,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

     Действията на комисията  се извърши в последователността, посочена в чл.181, ал.2 

от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията 

на участниците по съответните показатели за оценка на офертите). 

 

Участникът „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД предлага цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 
І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 6000,00 лв. (шест 

хиляди  лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор, 

като сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозни 

видове боя,  универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски 

спрей- боя  и други материали , необходими за маркиране, измерване и извоз на 

дървесина в размер на 5366,60 лв. (пет хиляди триста шестдесет и шест лева и 60 ст ) без вкл. 

ДДС, както следва:  

 

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1)Универсален дълготраен 

горски спрей 

Цвят червен, , разфасовка 400 

ml 30бр 3,20 96,00 

2) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 296 бр 6,10 1805,60 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят: матов бял 50 бр 6,10 305,00 

4)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х х х 

4.1. синя, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 800 бр. 3,20 2560,00 

4.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 30бр 3,20 96,00 

4.3. червена, в разфасовка от 

700 g /кутия/ 30бр 3,20 96,00 

5)Разредител за боя, в 

разфасофка от 1,000  l  80бр 3,60 288,00 

6)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 100 бр 1,20 120,00 



естествен плътен косъм с 

широчина от 40мм. 

ВСИЧКО х х 5366,60 

Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от 

възложителя образец и подписано от управителя на дружеството.При аритметична 

проверка  на предложената цена, Комисията  не констатира несъответствия. 

 

       Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава пределния 

финансов ресурс за изпълнение на доставките определен от възложителя. При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника. 

 

 

     Участникът „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД предлага цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 
І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 6000,00 лв. (шест 

хиляди  лева) без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор, 

като сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозни 

видове боя,  универсален дълготраен горски спрей , специализиран дълготраен горски 

спрей- боя  и други материали , необходими за маркиране, измерване и извоз на 

дървесина в размер на 5491,80 лв. (пет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 80 ст) без 

вкл. ДДС, както следва:  

 

Артикул Прогнозно количество Ед.цена в лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

1 2 3 4 

1)Универсален дълготраен 

горски спрей 

Цвят червен, , разфасовка 400 

ml 30бр 2,25 67,50 

2) Специализиран дълготраен 

горски спрей-боя  за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората  

Цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев 296 бр 7,55 2234,80 

3)Специализиран дълготраен 

горски спрей- боя за 

маркиране на стояща 

дървесина в гората 

Цвят: матов бял 50 бр 1,55 77,50 

4)Алкидна боя за маркиране 

на дървесина х х х 

4.1. синя, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 800 бр. 3,40 2720,00 

4.2. бяла, в разфасовка от 700 g 

/кутия/ 30бр 1,70 51,00 

4.3. червена, в разфасовка от 

700 g /кутия/ 30бр 1,70 51,00 



5)Разредител за боя, в 

разфасофка от 1,000  l  80бр 2,50 200,00 

6)Четки за маркиране на 

дървесина - плоски четки с 

естествен плътен косъм с 

широчина от 40мм. 100 бр 0,90 90,00 

ВСИЧКО х х 5491,80 

 

       Комисията констатира, че Ценовото предложение е изготвено по утвърдения от 

възложителя образец и подписано от управителя на дружеството.При аритметична 

проверка  на предложената цена, Комисията  не констатира несъответствия. 

 

       Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не надвишава пределния 

финансов ресурс за изпълнение на доставките определен от възложителя. При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника. 

      Комисията извърши проверка по реда на чл.72, ал.1 от ЗОП и не установи  наличие 

на особено благоприятна оферта. 

      Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на допуснатия участник „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД е по образеца 

към документацията  и съдържа  всички необходими изявления на участника в 

посочените от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката. 

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

      Комисията прие , че представеното от участника предложение за изпълнение 

отговаря на утвърдената от възложителя техническа спецификация и съответства на 

поставените от последния изисквания , поради което не са налице основания за 

отстраняване на участника „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД. 

 

       Комисията установи че техническото предложение за изпълнение на поръчката по 

отношение на допуснатия участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД е по образеца към 

документацията  и съдържа  всички необходими изявления на участника в посочените 

от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката . 

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

      Комисията прие , че представеното от участника предложение за изпълнение 

отговаря на утвърдената от възложителя техническа спецификация и съответства на 

поставените от последния изисквания , поради което не са налице основания за 

отстраняване на участника „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД. 

 

         В публикуваното обявление , Възложителят е посочил, че се  предвижда провеждането 

на тест за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на 

поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради 

което всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за 

предлагания от него продукт,  както следва: специализиран дълготраен горски спрей-боя  

за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, 

специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в 

гората, цвят – матов  бял, съгласно посочените  параметри. 



Комисията единодушно реши, тестът да се извърши с изписване на цифри, като с цифра 1- 

представените мостри на участвика „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , с цифра 2 – 

представените мостри на участвика “ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД .   При проведения от 

членовете на Комисията тест за покриване на суха и мокра  дървесна повърхност се установи 

следното: 

1.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : сигнален/неонов 

цвят – оранжев от участник „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД 

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български 

език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на 

производство и годност.     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест . 

 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с 

цвят “неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”. 

 

2.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов бял от участник 

„БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД. 

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност.     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест. 

  На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят матов 

бял. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък 

не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , 

комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се 

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов 

завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял. 

 

           При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, съответстващи 

на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация относно цвят , форма, 

размер на опаковката, с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и 

производителя , качество, дата на производство и годност. 

   

3.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : сигнален/неонов цвят 

– оранжев от участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

      Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност.     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест 



 На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят 

“неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

 Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра дървесна 

повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията 

установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на 

повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или 

заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов завършек и 

вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”. 

 

4.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : матов бял от участник 

„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД. 

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от  500мл , с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и 

годност.     Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест. 

      На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с 

цвят матов бял. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като 

маркираният участък не се отми. 

       Идентичен резултат се получи и при предварително  симулирана влажност (мокра 

дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност 

, комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез 

поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не 

се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , 

матов завършек и вид- приложение снимков материал. 

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял. 

 

           При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, 

съответстващи на изискванията на възложителя, поставени в техническата 

спецификация относно цвят , форма, размер на опаковката, с етикет на български език и 

информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на 

производство и годност. 

 

      Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане на 

документите за лично състояние   на допуснтия участник в низходящ ред спрямо 

получените оценки. 

       След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на 

участника „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД комисията установи , че всички изискуеми 

документи са представени по вид , форма и образец, съгласно изискванията на 

възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

представен на магнитен носител – CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца 

приложен към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен 

подпис на управителя- Мартин Иванов Борисов  на 10.04.2020г. в 16:09 часа. 

       По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  



        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана от 

управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални 

способности, съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор;  

ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на управителя на 

дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски 

регистър при АВ  относно начина на представляване . 

 

 

       След запознаване с приложените документи в основния плик от офертата на 

участника ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД комисията установи , че всички изискуеми 

документи са представени по вид , форма и образец, съгласно изискванията на 

възложиителя. 

       Депозирания Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

представен на магнитен носител – CD с прикачен pdf файл , изготвен по образеца 

приложен към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен 

подпис на управителя- Марио Чавдаров Димитров  на 07.04.2020г. в 11:46 часа. 

       По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

        Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана от 

управителите  на дружеството. 

       Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на участника, 

както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални 

способности, съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор;  

ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на управителя на 

дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски 

регистър при АВ  относно начина на представляване . 

        При тези данни, комисията прие че офертите на участниците отговарят на 

изискванията на възложителя и не са налице основания за отстраняване . Действията на 

комисията са обективирани в Протокол №1/07.05.2020г. 

       Класиране на участниците: 



      Предвид изложените по- горе обстоятелства , след прилагане на критерия най- ниска 

цена и след като се установи съответствие на офертите с поставените от възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор, на основаниечл.61, т.7 от ППЗОП 

, комисията единодушно реши: 

      Класира на първо място: 

           БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , адрес за кореспонденция: гр.София, жк 

Дружба бл.311А, ет.6, ап.10,  ЕИК 200454179 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 5366,60 лв. (пет хиляди триста 

шестдесет и шест лева и 60 ст ) без вкл. ДДС 

           Класира на второ място: 

          „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД , адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.Русе №33,  

ЕИК 131298528 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 5491,80 лв. (пет хиляди 

четиристотин деветдесет и един лева и 80 ст) без вкл. ДДС 

          Мотивите за допускане, липсата  на основания за  отстраняване на участниците са 

отразени в Протокол №1/07.05.2020г. 

         Поради горното , Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка, осъществена 

чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен спрей,  

специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в 

гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на 

дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №185 от 19.03.2020 г на директора 

на ТП ДЛС Шерба, с участника класиран на първо място ,  както следва: 

          БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , адрес за кореспонденция: гр.София, жк 

Дружба бл.311А, ет.6, ап.10,  ЕИК 200454179 
          Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:. 5366,60 лв. (пет хиляди триста 

шестдесет и шест лева и 60 ст ) без вкл. ДДС 

      Настоящият доклад се изготви на 08.05.2020г и представи на Възложителя на 

.............2020г. с цялата събрана документация в хода на процедурата , за вземане на 

решение за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ППЗОП. 

      Неразделна част от настоящия доклад  е Протокол №1/07.05.2020г.  

      Докладът съдържа 9 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на обществената 

поръчка. 

 

Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

 

                       2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  

 


