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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
”ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-СЛИВЕН  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ ” 
               П.к.8400, гр. Карнобат, обл. Бургас, тел./факс: 0559/22159 

                                                                                                                                                                   
 
 

                       УТВЪРДИЛ     ДИРЕКТОР: ............ *П................ 17.06.2020    
                                                                        /инж.Светлин Водев/     

 
 

ПРОТОКОЛ 
 
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-125/11.06.2020 г. 

на Директора на ТП „ДГС Карнобат”  
 
 

Днес, 16.06.2020 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” в 
гр. Карнобат, ул. „Москва” № 1 се събра комисия, назначена със Заповед № РД-10-
125/11.06.2020  г. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” за разглеждане и оценяване на 
представените оферти за участие в обществена поръчк, чрез публична покана по реда на 
глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 
пособия за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Карнобат, публикувана в АОП – 
„Информация за обяви” на 28.05.2020 г., импортен номер № 9099033, изх.№ ПО-05-32 от 
28.05.2020 г. в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 
 

Членове: 1.Станка Банчева – главен счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 
                          2.адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС Карнобат”; 

   
                Резултат и констатации от работата на комисията:    Комисията се събра със 
задача да разгледа, оцени постъпилите оферти, както и да извърши класиране. Присъстваха 
всички членове на комисията.  Видно от протокола за получени оферти предаден на 
председателя на Комисията бе установено, че до 17,00 часа на 15.06.2020 година, която дата е и 
краен срок за подаването на оферти няма постъпили нови оферти за участие в процедурата. 
Констатирано бе, че в срока, с който е удължен първоначалния срок за подаване на оферти не 
са постъпили нови такива, поради което съобразно указаното в Заповед № РД-10-
125/11.06.2020 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”  комисията пристъпи към отваряне 
и разглеждане на  постъпилата оферта, а именно:  

 
1. Оферта с № по  ред 11, входящ № ПО-05-37/04.06. 2020 г. в 14,50 часа, подадена от 

„ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, адрес за кореспонденция: Варна. Направена бе справка в търговски 
регистър относно актуалното правно състояние на търговеца.  

Констатирано бе, че всички членове на комисията са попълнили декларации по чл. 
103, ал.1 от ЗОП.  

При започването на работа на комисията и отварянето на офертите не присъстваха 
представители на участниците подали оферта или СМО. Преди да пристъпи към отваряне на 
постъпилитe оферти, Комисията констатира, че офертите са подадени в запечатани и 
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. 

I. Председателят на комисията отвори  плика  с оферта на участник № 1 „ПАНДА 
ЕКСПЕРТ” ООД, ЕИК 131298528.  Комисията констатира, че в опаковката се съдържат 
документи за участие в процедурата , както и ценово предложение. Комисията констатира, че в  
плика са приложени следните документи: 1. Техническо предложение надлежно попълнено; 
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1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя – изготвя се по образец и се представя в оригинал; - Декларация, 
че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ 
от ППЗОП – тези обстоятелства се декларират от участника с предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 1.3. 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец, 
приложение към документацията; 1.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 3 – 5 от ЗОП - по образец, приложен към настоящата документация; 1.5. Декларация за 
съгласие от подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват такива) - по образец, приложение 
към документацията;  1.6. При участници - специализирани предприятия или кооперации на 
хора с увреждания или обединения от такива предприятия – декларация, от която е видно че 
търговецът е регистриран в регистъра, поддържан от Агенция за хората с увреждания към 
МТСП под № 527 от 17.03.2016 г.; 1.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 59 от 
ЗМИП – по образец, приложение към документацията; 1.8. Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 42 от ЗМИП – по образец, приложение към документацията; 1.9. 
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец, 
приложение към документацията, както и ценово предложение.   Всички членове на комисията 
положиха подпис  на представените от участник №1 документи. След като разгледаха 
представените от Участник № 1 документи и сравниха същите с изискванията на Възложителя, 
както и направените от него предложения, залегнали в техническата спецификация към 
обявата и с изискванията на Възложителя към участниците, относно критериите за подбор за 
технически възможности, членовете на  комисията констатираха, че участник №1 е представил 
необходимите доказателства, че отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявата 
и документацията за участие. Всички  изготвени от него документи съответстват на 
приложените към обявата за събиране на оферти образци и на условията за провеждане на 
процедурата. Комисията направи справка в регистъра при Агенция по вписванията и 
констатира, че търговецът е надлежно регистриран, както и че представените документи са 
съставени от лицето, което разполага  с представителна власт.  

 
Предвид гореизложеното, Комисията взе следното решение: 
 
Допуска участник №1 „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД до следващия етап напроцедурата - 

оценка на офертата. 
II. Комисията разгледа ценовото предложение на участник  № 1 -  „ПАНДА 

ЕКСПЕРТ” ООД. Председателят на комисията констатира, че ценовото предложение е 
надлежно попълнено от управителя на дружеството и изготвено съобразно условията за 
провеждане на процедурата. Участникът е посочил единични цени за всеки артикул, както и 
обща цена за посоченото количество от всеки артикул . В ценовото предложение е  посочена и 
обща цена за всички изброени количества и артикули, изрично посочени в ценовото 
предложение, а именно 1514, 15 лв. /хиляда петстотин и четиринадесет  лева и петнадесет 
ст./ без ДДС за  доставка на всички изрично изброени стоки при изпълнението на обществена 
поръчка с предмет Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за 
срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Карнобат 

Ценовото  предложение е в размер под общия прогнозен финансов ресурс в български 
лева без ДДС предварително обявен от възложителя, включително под размера на прогнозния 
ресурс за изпълнение на обществената поръчка. Участникът е заявил, че няма да ползва 
подизпълнител или капацитета на трето лице. Не се установяват липси на изискуеми 
документи, непълноти и/или несъответствия на информацията или нередовност на офертата на 
участника. Участникът изпълнява минималните изисквания за лично състояние, както и 
критериите за подбор. 

Предвид изложеното по-горе  Комисията ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
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На първо място класира участник №1 „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД, ЕИК 131298528 
седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Банишора”, Враня, №57-59, бл.1, вх.1, ет.1, 
ап. при предложена от него цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 1514, 15 
лв. /хиляда петстотин и четиринадесет  лева и петнадесет ст./ без ДДС 

Всички решения на Комисията, отразени в настоящия протокол са взети единодушно. 
Няма заявени особени мнения. 

 
Настоящият протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за 

утвърждаване на Възложителя на 16.06.2020 г. в 16,30 часа. 
 

 
КОМИСИЯ: 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... *П ...................................../инж. Христо Илиев/ 
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
 

1. ......................... *П................................./Станка Банчева/ 
 

 
2. ......................... *П................................./Жени Ранкова/ 

 
 

* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 

 


