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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 

УТВЪРЖДАВАМ…(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)……… 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. Д. Димов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 09.06.2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
За провеждане на Обществена поръка „Събиране на оферти с обява” по реда на чл.187 и следващите от 

закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати 

и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена 

позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС 
Сливен” за срок от 12 месеца; Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, 

ал.1, т.1 от ЗОП”,  обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява № ПО-05-68 от 21.05.2020 г. 
за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  

 
Днес 05.06.2020 г. комисия, назначена със Заповед № ПО-05-84/05.06.2020 г. на директора на ТП „ДГС 
Сливен” в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красияким Якимов – „Зам.директор” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. Светла Цанева - „Пом. лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                    

2. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

3. инж. Диана Михалкова  – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
4. Соня Колева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

Заседанието се откри на място, дата и час, съгласно  условията на поръчката и заповедта за състав и 

работа на комисията, като се обяви, че процедурата се провежда по реда на чл.187 и сл. от ЗОП и 
ППЗОП. Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, че за провеждане на процедурата са валидни 

разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на обявата за 
публикуване в профила на купувача, съответно и информация за нейното публикуване в същия профил, 

последната регистрирана в електронния регистър на РОП. Няма постъпили запитвания, съответно давани 

разяснения, относно условията за провеждане на процедурата и изискванията към участниците. 

Председателят на комисията прие пакетите с видимо ненарушена цялост. 
Комисията получи извлечение от регистъра на подадените оферти и членовете й попълниха декларации, 

съгласно чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 195 и чл. 103 от ЗОП. След тези действия, работата на 

комисията започна, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Разясниха се правата и задълженията на членовете на 
комисията, съгласно чл.51, ал. 5, 6, 7, 9 и 13 и чл. 52 от ППЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП и чл. 

195 от ЗОП. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на участниците, техни 
упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно 

разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП. 
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 в 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, с адрес гр.Сливен, ул. 
„Орешак” 15А  се събра да разгледа и оцени постъпилите оферти и ценови предложения по реда на тяхното 

постъпване, съгласно извлечение да регистъра на офертите. 

До посочения краен срок в обявата до 16:30 часа на 04.06.2020 г., който е крайният срок за подаване 
на оферти в деловодството на ТП „ДГС Сливен” е постъпила една оферта за участие в процедурата от: 

  

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

1233, район Сердика, ж.к „Банишора, Враня № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, с адрес за 

кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписвания под № 20080117104935, представлявано от …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)…Димитров - 
управител, регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 1, участник подал оферта, 

с Вх. № ПО-05-75/29.05.2020 г., подадена 16:06 часа; подадена чрез оператор за куриерски услуги; 

 

Общата прогнозна и максимална финансова стойност на поръчката е в размер до 2 000 (две хиляди лева) 
без ДДС. 

Оценката на офертите и класирането на участниците се извършва въз основа на икономически най-

изгодна оферта, определена по критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 2 
т. 1 от ЗОП. Класирането се извършва по възходящ ред, като участникът предложил най-ниска цена, 

представляваща сбор от единичните цени на съответните пособия и препарати се класира на първо място. 

 
Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническите предложения. 

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на комисията приключи в 11:00 

часа.  
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към разглеждане редовността на 

представените от участниците документи и съответствието им с предварително обявените от Възложителя 

условия, като установи следното:  
 

Участник –„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

№ Съдържание Брой и вид на документа (копие 
или оригинал) 

1.  

 

Опис на представените документи (Образец№ 1) 

 

ДА - оригинал 

2. Оферта за участие (Образец№ 2) ДА - оригинал 

3. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец№ 3) ДА - оригинал 

4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП (Образец№ 4)  
ДА - оригинал 

5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП (Образец№ 5)  

ДА - оригинал 

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП 

(Образец№ 6) 

ДА - оригинал 

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП (Образец№ 

7) 

ДА - оригинал 

8. Декларация по чл. 12, ал. 5 от ЗОП(Образец№ 8) - за обособена 

позиция № 2 

ДА - оригинал 

9. Декларация по чл. 12, ал. 6 от ЗОП (Образец№ 9) - за обособена 

позиция № 2 
ДА - оригинал 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 

от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Образец№ 11) 

ДА - оригинал 

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (Образец№ 12) 

ДА - оригинал 
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13. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (Образец№ 13) 

ДА - оригинал 

14. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители  

(Образец№14) 

ДА - оригинал 

15. Декларация за наличие на складова база (Образец№16). ДА - оригинал 

16. Договор за наем. ДА –заверено копие, 1бр. 

17. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета 
на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от 

датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за 

извършените услуги (Образец№ 17) 

ДА - оригинал 

18. Сключени договори за сходни доставки. ДА – заверено копие, 2бр. 

19. Декларация за съгласие с проекта на договора (Образец№ 18) ДА – оригинал, 2бр. 

20. Техническопредложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение № 2) 

ДА – оригинал, 2бр. 

21. Отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри" (Приложение № 3) 

ДА – оригинал, 2бр. 

22. Декларация по чл. 12, ал.5 и ал.6 от ЗОП ДА –заверено копие, 1бр. 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

ДОПУСКА до последващо участие в процедурата –„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД. 

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения за всяка от обособените позиции. 

Поясни се, че с оглед критерият на възлагане, възложителят не е предвидил отделни параметри от 

техническото предложение да участват, като част от показателите за оценка, посредством числово 

изражение на отделни показатели, подлежащи на самостоятелна оценка. Поставени са предварителни 

изисквания, относно срок за отстраняване на  рекламации, изпълнение на доставките, начини за приемане и 

предаване на доставката. Всяко от тези условия е от значение за фактическо изпълнение поръчката, от вида 

на заявени данни с обвързващо действие за бъдещо изпълнение, съответно за качество по съответни 

стандарти. 

Техническите предложения са представени, съгласно изискванията на възложителя. 

Предвид представените ценови предложения, комисията единодушно взе следното: 

 
С оглед гореизложеното участникът „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД е допуснат до по-нататъшно участие – 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
Комисията пристъпва към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия 

участник № 1 „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528 за обособена позиция № 1, съдържащ 

ценовото предложение с ненарушена цялост и официален актуален каталог за предлаганите продукти извън 
списъка на Техническата спецификация, с обявени единични цени за всеки продукт. След отварянето на 

плика, трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Председателят на комисията 

оповести гласно предложената от участника цена в размер на 12,74 (дванадесет лева и седемдесет и 

четири стотинки) без ДДС, образувана като сбор от предложените единични цени на отделните видове 
артикули по техническата спецификация. 

 

Комисията пристъпва към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия 
участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528 за обособена позиция № 2, съдържащ ценовото 

предложение с ненарушена цялост и официален актуален каталог за предлаганите продукти извън списъка 
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на Техническата спецификация, с обявени единични цени за всеки продукт. След отварянето на плика, 
трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение. Председателят на комисията оповести 

гласно предложената от участника цена в размер на 55,73 (петдесет и пет лева и седемдесет и три 

стотинки) без ДДС, образувана като сбор от предложените единични цени на отделните видове артикули 
по техническата спецификация. 

 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

В резултат на извършеното разглеждане и оценяване на офертите на участниците, комисията извърши 

окончателно класиране, съгласно обявения от Възложителя критерии  „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, както 

следва:  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ПЪРВО МЯСТО - „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1233, район Сердика, ж.к „Банишора, Враня № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, с адрес за 

кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания под 
№ 20080117104935, представлявано от …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)…Димитров - предлагана цена за 

изпълнение на поръчката -  12,74 (дванадесет лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО – НЯМА КЛАСИРАН 

 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ПЪРВО МЯСТО - „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1233, район Сердика, ж.к „Банишора, Враня № 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, с адрес за 

кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, вписано в търговския регистър към Агенция по вписвания под 
№ 20080117104935, представлявано от …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)…Димитров - предлагана цена за 

изпълнение на поръчката - 55,73 (петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС 

ВТОРО МЯСТО – НЯМА КЛАСИРАН 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 
1. Предлага на директора на ТП ДГС Сливен да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка 

с обект – доставка, и предмет на изпълнение: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: 
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите 

на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца; Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, 

почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на 

основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”,  обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява № ПО-05-68 
от 21.05.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП , считано от датата на сключване 

на договора за изпълнение или до достигане на прогнозния максимален финансовият ресурс, достигнат на 

процедурата, с класирания на първо място участник, а именно: „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 

131298528, със седалище и адрес на управление гр. София 1233, район Сердика, ж.к „Банишора, Враня № 

57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, с адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Русе” № 33, вписано в търговския 

регистър към Агенция по вписвания под № 20080117104935, представлявано от …(заличено по реда на чл.37 от 

ЗОП)…Димитров при основни параметри, съгласно техническото предложение и предложените ценови 

параметри от офертата на дружеството, както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

- предлагана цена за изпълнение на поръчката -  12,74 (дванадесет лева и седемдесет и четири 

стотинки); 

- срок за отстраняване на рекламации – 48 астрономически часа 

- срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 

договора или до изчерпване на финансовия ресурс, достигнат на процедурата; 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

- предлагана цена за изпълнение на поръчката -  55,73 (петдесет и пет лева и седемдесет и три 

стотинки); 

- срок за отстраняване на рекламации – 48 астрономически часа 

- срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 

договора или до изчерпване на финансовия ресурс, достигнат на процедурата; 
 

 

Възлагането, изпълнението, приемането и плащането на цената за изпълнение ще се извършва при 

условията, посочени в договора, съгласно техническата спецификация, техническото и ценовото 
предложения на изпълнителя, които са неразделна част от същия договор. 

Заседанието на комисията приключи в 11,30 часа на 05.06.2020 г. 

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил самоотвод. 
Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници, състави се и се подписа от членовете на комисията и 

същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата. При 

публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП. 

Настоящият протокол е неразделна част от процедурната преписка. 
На основание чл. 24, ал. 1, от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в профила на купувача на 

адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4341. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: … (заличено по реда на чл.37 от ЗОП )…                             

/ инж. К. Я.– „Зам.директор”/                             

 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. … (заличено по реда на чл.37 от ЗОП )…                             
  /С.Ц. - „Пом. лесничей”/ 
                                                                                                                                                                                

2. … (заличено по реда на чл.37 от ЗОП )…                             
 /Д.М. – „Юрисконсулт”/                    
 

3. … (заличено по реда на чл.37 от ЗОП )…                             
/инж. Д.М.  – „Лесничей”/                    
 

4. … (заличено по реда на чл.37 от ЗОП )…                             
   /С.К. – „Счетоводител”/                                                                                                   
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