
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И 

ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА” 

8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail:dgsnovazagora@uidp-sliven.com, факс 0457/63631 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ РД-10-32 

гр. Нова Загора, 05.05.2020 г. 

 

На основание чл.108, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати 

в протоколи, предадени ми с цялата документация от комисията назначена със Заповед 

№ РД-10-27/13.04.2020 г., във връзка с процедура по реда на чл. 186 и следващите от 

ЗОП и чл. 96 и следващите от ППЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни материали, 

почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 

12 месеца по обособени позиции”: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца, 

запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”, 

открита с обява № ПО-05-42/30.03.2020 г. и информация публикувана в регистъра  

на агенцията за обществени поръчки с № на импортиран документ – 9097797 на 

30.03.2020 г. и информация за удължаване на първоначалния срок за получаванена 

оферти с № на импортиран документ 9098057 на 13.04.2020 г., 

 

 

 КЛАСИРАМ: 

 

За обособена позиция № 1: 

 
Първо място - „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, 

ап.1, представлявано от  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  в качеството му на управител 

- предлагана обща стойност за доставката -  12,74 лева (дванадесет лева и 

седемдесет и четири стотинки) без ДДС, образувана като сбор от единичните цени 

на отделните видове артикули в посочената мерна единица. 

  

Второ място - няма 

 

За обособена позиция № 2: 

 
Първо място - „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, 

ап.1, представлявано от  Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,  в качеството му на управител 

- предлагана обща стойност за доставката -  55,73 лева (петдесет и пет лева и 

седемдесет и три стотинки) без ДДС, образувана като сбор от единичните цени на 

отделните видове артикули в посочената мерна единица 
 

Второ място - нямa 



Мотиви: Офертата на участника отговарят на предварително обявените условия 

на  Възложителя за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 

Участникът е представил всички необходими документи за участие относно 

изискванията за личностно състояние и критерии за подбор. 

Техническото предложение на участника съдържа всички посочени от 

възложителя документи за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата за Обособена позиция № 

1 и Обособена позиция № 2 в рамките на прогнозната стойност на поръчката.  

  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни 

материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за 

срок от 12 месеца по обособени позиции” : 

 

За обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца - 

„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ж.к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, представлявано от  

Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,  в качеството му на управител - предлагана обща 

стойност за доставката -  12,74 лева (дванадесет лева и седемдесет и четири 

стотинки) без ДДС, образувана като сбор от единичните цени на отделните видове 

артикули в посочената мерна единица. 

  

За обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Нова Загора” за срок от 12 месеца, 

запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” -  „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 

131298528, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Банишора“, ул. 

„Враня“ № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, представлявано от  Заличен съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД,  в качеството му на управител - предлагана обща стойност за доставката -  

55,73 лева (петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, образувана 

като сбор от единичните цени на отделните видове артикули в посочената мерна 

единица 
 

Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП – 10-дневен от 

получаването на решението пред комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя. 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Комисията за защита на конкуренцията. 

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет сайт:www.cpc.bg 
 

Настоящото Решение да се публикува в профила на купувача и да се изпрати в 

тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 

 

 

Директор ТП „ДГС – Нова Загора”  : /п/……чл. 2 от ЗЗЛД……… 

                                                                        (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

mailto:cpcadmin@cpc.bg

