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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 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е (препис) 
№ ПО-05-91/10.06.2020 год. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 
 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 172, ал. 3 от ЗГ, в изпълнение разпоредбите на чл. 106, ал. 6 от 

ЗОП, и след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 
комисията и направените от същата предложения към възложителя, обективирани в Протокол № ПО-05-

89/09.06.2020 г., чийто състав на комисията е определен с моя заповед № ПО-05-84/05.06.2020 г., 

относно провеждане на процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 

187 и сл. от ЗОП и ППЗОП – “Събиране на оферти с обява”, 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  
 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В срока, определен за получаване на заявления за участие в процедурата редовно е подадено едно 

заявление за участие, а именно: 

2. КАНДИДАТ № 1: „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528, 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; 

Комисията не е установила несъответствия, непълноти и/или липси в офертите на кандидатите. 

3. Кандидатът е допуснат до участие. 

4. В хода на разглеждане на техническото и ценовото предложение, комисията не е установила никакви 

пороци и/или несъответствия в офертата на участника, за което  той е допуснат до крайния етап на 
процедурата – оценка на ценовата оферта, съгласно изискванията на възложителя и критерият за 

възлагане. 

5. Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, относно реда и начина на разглеждане и 
оценяване на техническите и ценовите предложения. 

6. От процедурата няма отстранен кандидат/участник. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложенията на комисията към възложителя, във връзка с 

доклада на комисията – в качеството й на помощен орган към възложителя, взех следното решение: 

I. ОБЯВЯВАМ: 

1. Класиране предложено от комисията, както следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  

НА ПЪРВО МЯСТО КЛАСИРА: 

- „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528 с предлагана цена за изпълнение на доставката 

12,74 (дванадесет лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС. 
НА ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

НА ПЪРВО МЯСТО КЛАСИРА: 

- „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 131298528 с предлагана цена за изпълнение на доставката 

55,73 (петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС. 
 
НА ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН 

 

II. ЗA ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на обществената поръчка по смисъла на ЗОП с обект – доставка, и с 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” 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и 2„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 участника, със следните МОТИВИ: 

Предвид критерият за възлагане съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т.1 от ЗОП, а именно: 

„икономически най-изгодна оферта”, определена по критерия 

„най-ниска цена”, резултатите от работата на комисията, относно установените и удостоверени факти и 

обстоятелства, извършените законово допустимите и оптимални в сроковете си действия на комисията, 

както и всички предложения на кандидатите са публично достъпни и прозрачността им е осигурена. 

Никой от участниците не е възприел своя статут във всеки етап от процедурата, във връзка със своите 

резултати, като поставен в степен на неравнопоставеност. 

Предложението на участника е формално изявления, относно техническото и ценовото предложение, 

обективирано на материален носител и представлява удостоверителни изявления на своя издател 

материализирани в графично изписване на предлаганите параметри в числово и/или цифрово изражение.  

Неразделна част от договора за изпълнение е Техническата спецификация, Техническо предложение за 

изпълнение и Ценовото предложение за изпълнение на участника. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, се включват всички 

предложения, условия и параметри на поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и 

въз основа на които е допуснат до участие и е определен за изпълнител. 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ. 

 

Гаранцията за изпълнение е 5% от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 100 /сто лева/ да се 
внесе по начин и ред и в срок, съгласно условията на поръчката и ЗОП. 

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на участника.  

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица за сведение, 

както и до съответните длъжностни лица от ТП ДГС Сливен за сведение и изпълнение. 
Препис от настоящото решение да се публикува в профила на купувача на стопанството към 

електронната преписка на поръчката при спазване на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, на 

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

 

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …/заличено по реда на чл.37 от ЗОП/…                            
Директор ТП „ДГС Сливен”                  
                                                                   
ДМ/ДМ   

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