
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СМЯДОВО” 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 77  

гр. Смядово, 19.03.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 8а от 
ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №75/16.03.2015 г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: „Доставка, чрез 
покупка на ел. материали за нуждите на ТП „ ДГС Смядово” за 2015 год.“. 
 

В настоящото решение-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 
възлагане на поръчката /по смисъла на чл. 6 от ЗОП/, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 
22”б”, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 
 

 
ОБЯВЯВАМ 

 Следното класиране: 
І. На първо място класирам: Кандидат №1 „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 Марио Димитров при следните параметри на офертата: 

 

№ по 
ред 

Наименование на 
артикулите Описание  

Мерна 
еденица 

Прогнозни 
количества* 

Единична 
цена 

Обща 
крайна 

цена без 
ДДС 

1 Крушка 
с нажежаема жичка, Е27, 100 

W брой 10 0,49 4,90 
2 Крушка LED , Е27 брой 10 8,29 82,90 

3 Крушка 
Енергоспестяващи лампи, 

Е27, 18W брой 13 6,29 81,77 

4 
Луминисцентни 

тръби L 560-630 mm;18W брой 10 1,49 14,90 

5 
Луминисцентни 

тръби L 1045-1140 mm;18W брой 6 2,99 17,94 

6 Стартер 

за луминисцентно 
осветление,  110-130V 4-

22Wsingle; 220/240V 4-22W 
series брой 5 0,39 1,95 

7 Фасонки за тип крушки Е27 брой 5 0,89 4,45 
8 Ключ единичен пластмасов, бял брой 4 1,29 5,16 
9 Ключ сериен пластмасов, бял брой 5 1,29 6,45 

10 Контакт единичен  пластмасов, бял брой 5 1,39 6,95 
11 Контакт двоен пластмасов, бял брой 5 2,39 11,95 



12 Кабелен канал 20х20 метър 10 1,59 15,90 
13 кабелен канал 20х40 метър 10 2,49 24,90 

14 Разклонител 
с ключ,4 бр. гнезда, кабел 4 

метра брой 2 6,99 13,98 

15 Разклонител 
с ключ, 6 бр. гнезда, кабел 4 

метра брой 3 8,99 26,97 
16 Батерия 1.5 V алкална (LR03) ААА брой 15 0,49 7,35 
17 Батерия 1.5 V алкална (LR06) АА брой 25 0,49 12,25 

18 Батерия 1.2 V 
Акумулаторна NiMH (HR03) 
750 mAh, AAA (зареждащи) брой 4 2,99 11,96 

19 Батерия 1.2 V 
Акумулаторна NiMH (HR6) 
1300 mAh, AA (зареждащи) брой 4 4,49 17,96 

20 Кабел ШВПС 3*1,5 метър 20 1,09 21,80 
Общо без ДДС: 392,39 

 
Предлагананата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение, сбор от единичните цени по 

видове е в рамер на : 392,39лева /словом: триста деветдесет и два лева и тридесет и девет 
стотинки/ без вкл. ДДС; 

При декларирано условие, че посочените услуги по вид и брой са прогнозни, както и че 
Възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото 
прогнозно количество по вид  и обем. 
 При декларирано условие, че Възложителя запазва правото си заявява и закупува 
артикули – неописани в гореизложения списък, но в рамките на стойността на договора. 
 Място на изпълнение на доставката/ите – аминистративната сграда на ТП „ДГС 
Смядово” – гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2, ет. 2. 

При декларирано условие, че всички допълнителни разходи по доставката на 
артикулите, са за сметка на Изпълнителя.  

При декларирано условие с начина на плащане – по банков път в 10 /десет/ дневен срок 
от получаване на фактура. 

При декларирано условие до подготвяне на официалният договор, ценовото 
предложение заедно с писмено потвърждение за известие за възлагане на поръчката ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни. 

При срок на изпълнене на доставките – 3 /три/ календарни дни от датата на получаване 
на заявката. 

 
Няма класирани на второ и следващи места кандидати, поради липса на подадени 

оферти. 
О т  у част ие  в  про цеду ра т а  ня ма  от ст ра не ни  о фе рт и  на  д р у ги  

ка нд ид ат и .  
 
За изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а от ЗОП: 

„Доставка, чрез покупка на ел. материали за нуждите на ТП „ ДГС Смядово” за 2015 год.“. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 

1 „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 Марио Димитров при 
следните параметри на офертата: 

 



№ по 
ред 

Наименование на 
артикулите Описание  

Мерна 
еденица 

Прогнозни 
количества* 

Единична 
цена 

Обща 
крайна 

цена без 
ДДС 

1 Крушка 
с нажежаема жичка, Е27, 100 

W брой 10 0,49 4,90 
2 Крушка LED , Е27 брой 10 8,29 82,90 

3 Крушка 
Енергоспестяващи лампи, 

Е27, 18W брой 13 6,29 81,77 

4 
Луминисцентни 

тръби L 560-630 mm;18W брой 10 1,49 14,90 

5 
Луминисцентни 

тръби L 1045-1140 mm;18W брой 6 2,99 17,94 

6 Стартер 

за луминисцентно 
осветление,  110-130V 4-

22Wsingle; 220/240V 4-22W 
series брой 5 0,39 1,95 

7 Фасонки за тип крушки Е27 брой 5 0,89 4,45 
8 Ключ единичен пластмасов, бял брой 4 1,29 5,16 
9 Ключ сериен пластмасов, бял брой 5 1,29 6,45 

10 Контакт единичен  пластмасов, бял брой 5 1,39 6,95 
11 Контакт двоен пластмасов, бял брой 5 2,39 11,95 
12 Кабелен канал 20х20 метър 10 1,59 15,90 
13 кабелен канал 20х40 метър 10 2,49 24,90 

14 Разклонител 
с ключ,4 бр. гнезда, кабел 4 

метра брой 2 6,99 13,98 

15 Разклонител 
с ключ, 6 бр. гнезда, кабел 4 

метра брой 3 8,99 26,97 
16 Батерия 1.5 V алкална (LR03) ААА брой 15 0,49 7,35 
17 Батерия 1.5 V алкална (LR06) АА брой 25 0,49 12,25 

18 Батерия 1.2 V 
Акумулаторна NiMH (HR03) 
750 mAh, AAA (зареждащи) брой 4 2,99 11,96 

19 Батерия 1.2 V 
Акумулаторна NiMH (HR6) 
1300 mAh, AA (зареждащи) брой 4 4,49 17,96 

20 Кабел ШВПС 3*1,5 метър 20 1,09 21,80 
Общо без ДДС: 392,39 

 
Предлагананата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение, сбор от единичните цени по 

видове е в рамер на : 392,39лева /словом: триста деветдесет и два лева и тридесет и девет 
стотинки/ без вкл. ДДС; 

При декларирано условие, че посочените услуги по вид и брой са прогнозни, както и че 
Възложителят няма задължението при изпълнение на поръчката да усвои цялото 
прогнозно количество по вид  и обем. 
 При декларирано условие, че Възложителя запазва правото си заявява и закупува 
артикули – неописани в гореизложения списък, но в рамките на стойността на договора. 
 Място на изпълнение на доставката/ите – аминистративната сграда на ТП „ДГС 
Смядово” – гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2, ет. 2. 

При декларирано условие, че всички допълнителни разходи по доставката на 
артикулите, са за сметка на Изпълнителя.  

При декларирано условие с начина на плащане – по банков път в 10 /десет/ дневен срок 
от получаване на фактура. 



При декларирано условие до подготвяне на официалният договор, ценовото 
предложение заедно с писмено потвърждение за известие за възлагане на поръчката ще 
формират обвързващо споразумение между двете страни. 

При срок на изпълнене на доставките – 3 /три/ календарни дни от датата на получаване 
на заявката. 

 
Определения за изпълнител участник следва да се счита за поканен за сключване на 

договор  с ТП „ДГС Смядово” в рамките на пет работни дни, считано от датата на уведомяването 
му за издаване на настоящото решение. 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ТП „ДГС 
Смядово” за сведение и изпълнение .  

Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил Киров – зам. директор  при 
ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Гешева –ръководител счетоводен отдел  при  ТП „ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :……/П/……….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


