МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9110, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8
Тел. 05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

………………………………………………………..
РЕШЕНИЕ
№ 225/11.05.2020г.
ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108 и чл.109 от Закона за обществените поръчки във вр
с чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол
№1/07.05.2020г. и Доклад от 08.05.2020г. на комисия, назначена 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 за провеждане на публично състезание за възлагане 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 прогнозна стойност на поръчката в размер на 6 000,00 лева
без включен ДДС

ОБЯВЯВАМ:
1.Класирането на участниците в процедурата:
На първо място- БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД , седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.Дечко Йорданов №3, ап.7, адрес за кореспонденция: гр.София, жк Дружба
бл.311А, ет.6, ап.10, ЕИК 200454179, оферта с вх.№1454/13.04.2020г., час на постъпване:
13,47 часа
Предложена 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
1

Прогнозно количество
2

Ед.цена в лева без ДДС
3

Общо в лева
без ДДС
4

3,20

96,00

1)Универсален дълготраен

горски спрей
Цвят червен, , разфасовка 400
ml

30бр

2) Специализиран дълготраен

горски спрей-боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
Цвят : сигнален/неонов цвят
– оранжев
3)Специализиран дълготраен
горски спрей- боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
Цвят: матов бял
4)Алкидна боя за маркиране
на дървесина
4.1. синя, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.2. бяла, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.3. червена, в разфасовка от
700 g /кутия/
5)Разредител за боя, в
разфасофка от 1,000 l
6)Четки за маркиране на
дървесина - плоски четки с
естествен плътен косъм с
широчина от 40мм.
ВСИЧКО

296 бр

6,10

1805,60

50 бр

6,10

305,00

х

х

800 бр.

3,20

2560,00

30бр

3,20

96,00

30бр

3,20

96,00

80бр

3,60

288,00

100 бр

1,20

120,00

х

5366,60

х

х

На второ място-„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД , седалище и адрес на управление: гр.София,
жк Банишора , Враня №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, адрес за кореспонденция: гр.Варна,
ул.Русе №33, ЕИК 131298528, оферта с вх.№1463/14.04.2020г., час на постъпване: 13,00
часа
Предлагана 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
1

Прогнозно количество
2

Ед.цена в лева без ДДС
3

Общо в лева
без ДДС
4

2,25

67,50

7,55

2234,80

1)Универсален дълготраен

горски спрей
Цвят червен, , разфасовка 400
ml
30бр
2) Специализиран дълготраен
горски спрей-боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
Цвят : сигнален/неонов цвят
– оранжев
296 бр

3)Специализиран дълготраен
горски спрей- боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
Цвят: матов бял
4)Алкидна боя за маркиране
на дървесина
4.1. синя, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.2. бяла, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.3. червена, в разфасовка от
700 g /кутия/
5)Разредител за боя, в
разфасофка от 1,000 l
6)Четки за маркиране на
дървесина - плоски четки с
естествен плътен косъм с
широчина от 40мм.
ВСИЧКО

50 бр

1,55

77,50

х

х

800 бр.

3,40

2720,00

30бр

1,70

51,00

30бр

1,70

51,00

80бр

2,50

200,00

100 бр

0,90

90,00

х

5491,80

х

х

2.Отстранени участници: няма
3.На основание чл.109 от ЗОП, участникът класиран на първо място за изпълнителБИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД , седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Дечко
Йорданов №3, ап.7, адрес за кореспонденция: гр.София, жк Дружба бл.311А, ет.6, ап.10,
ЕИК 200454179, оферта с вх.№1454/13.04.2020г., час на постъпване: 13,47 часа
Предложена 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
1

Прогнозно количество
2

Ед.цена в лева без ДДС
3

Общо в лева
без ДДС
4

3,20

96,00

6,10

1805,60

6,10

305,00

1)Универсален дълготраен

горски спрей
Цвят червен, , разфасовка 400
ml
30бр
2) Специализиран дълготраен
горски спрей-боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
Цвят : сигнален/неонов цвят
– оранжев
296 бр
3)Специализиран дълготраен
горски спрей- боя за
маркиране на стояща
дървесина в гората
50 бр

Цвят: матов бял
4)Алкидна боя за маркиране
на дървесина
4.1. синя, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.2. бяла, в разфасовка от 700 g
/кутия/
4.3. червена, в разфасовка от
700 g /кутия/
5)Разредител за боя, в
разфасофка от 1,000 l
6)Четки за маркиране на
дървесина - плоски четки с
естествен плътен косъм с
широчина от 40мм.
ВСИЧКО

х

х

х

800 бр.

3,20

2560,00

30бр

3,20

96,00

30бр

3,20

96,00

80бр

3,60

288,00

100 бр

1,20

120,00

х

5366,60

х

4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията
Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ от ЗОП- десет дневен, от
получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за защита на
конкуренцията.
6. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията да се публикуват в Профила на
купувача на ТП ДЛС Шерба на интернет адрес на поръчката https://wp.me/p82oGs-dzk.
7.Документи за сключване на договор :
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
-за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
-за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)
ДИРЕКТОР
ТП ДЛС „ШЕРБА“
Изготвил:..................

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

