
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 42 

гр. Смядово, 12.02.2015 г. 

  
На основание резултатите от обявената  класация по проведената процедура по реда на гл. 8а от 
ЗОП  извършена от комисията назначена със Заповед №36/10.02.2015г. за определяне на 
изпълнител за извършване на обществена поръчка по смисъла на гл.8а  ЗОП: "Доставка, чрез 
покупка на боя, спрей, разредител и други за нуждите наТП „ ДГС Смядово  за 2015 г.” 
. 

 
ОБЯВЯВАМ 

I.Следното класиране: 
 

І.1. На първо място класира: Кандидат №2 „Панда Експерт”ООД, гр.София, офис Шумен, 
магазин Рум, при следните параметри на оферта: 

1.Предлагана обща крайна цена-2 498,33лв (две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева 
и тридесет и три стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули 
съгласно приложени техническо  и ценово предложения. 

 
І.2. На второ  място класира: Кандидат №1 „Елтех” ЕООД, гр.Димитровград, при следните 

параметри на оферта: 
1.Предлагана обща крайна цена-2 672,50лв (две хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 

петдесет стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули съгласно 
приложени техническо  и ценово предложения. 

 
І.3. На трето  място класира: Кандидат №3 „Про инженеринг” ЕООД, гр.Стара Загора, при 

следните параметри на оферта: 
1.Предлагана обща крайна цена-2 874,50лв (две хиляди осемстотин седемдесет и четири лева 

и петдесет стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули 
съгласно приложено техническо, ценово предложение. 

 
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 боя, спрей, разредител и други за нуждите наТП „ ДГС Смядово  за 2015 г.” 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
„Панда Експерт”ООД  ЕИК – 131298528 със седалище  иадрес на управление: гр.София, ул. 

„Враня” №57-59,бл 1, вх. 1, ет.1, ап. 1 представлявано от Марио Чачл.2 от ЗЗЛД при следните 
параметри на окончателната оферта: 



1.Предлагана обща крайна цена-2 498,33лв (две хиляди четиристотин деветдесет и осем лева 
и тридесет и три стотинки) без включено ДДС, разпределена по единични цени и видове артикули 
съгласно приложени техническо, ценово предложения, именно: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
артикулите Характеристика Мерна 

единица 
Прогнозно 
количество 

Единична 
цена в лв 
без вкл. 

ДДС 

Обща цена 
без вкл. 

ДДС 

БОЯ СПРЕЙ   

1 Спрей боя- зелена  

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 180  3,59  646,20 

2 Спрей боя- син 

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 100  3,59 359,00  

3 Спрей боя -червен 

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 20  3,59 71,80  

4 Спрей боя - черен 

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 10  3,59 35,90  

5 Спрей боя - бял 

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 10  3,59 35,90  

6 Спрей боя - жълт 

 Флакон под налягане с  нисък 
разход при ползване,трайно 

покритие, UV устойчивост за  
външна употреба 400мл. бр. 15  3,59 53,85  

АЛКИДНА БОЯ     

7 Алкидна боя - синя 
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 200  3,39  678,00 

8 Алкидна боя - зелена  
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 50  3,39  169,50 

9 Алкидна боя - жълта 
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 36  3,39 122,04  

10 Алкидна боя - бяла 
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 24  3,39  81,36 

11 Алкидна боя - червена 
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 12  3,39  40,68 

12 Алкидна боя - черна 
дърво и метал ,устойчива на 
атмосферни влияния- 650 ml Брой 12  3,39  40,68 

ЧЕТКИ ЗА БОЯДИСВАНЕ     
13 Четка  естествен косъм - 0,5" Брой 10  0,99  9,90 
14 Четка  естествен косъм - 1" Брой 10  1,09  10,90 
15 Четка  естествен косъм - 1,5" Брой 10  1,19  11,90 



16 Четка  естествен косъм - 2" Брой 10  1,29  12,90 
КРЕДИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ     

17 Маркираща креда- черна  

за суха и влажна дървесина,  
дължина 12 см. - 12 бр.в 

опаковка  Опаковка 2  11,99  23,98 

18 Маркираща креда- зелена 

за суха и влажна дървесина,  
дължина 12 см. - 12 бр.в 

опаковка  Опаковка 2  11,99  23,98 

19 Маркираща креда- червена 

за суха и влажна дървесина,  
дължина 12 см. - 12 бр.в 

опаковка  Опаковка 2  11,99  23,98 

20 Маркираща креда- синя 

за суха и влажна дървесина,  
дължина 12 см. - 12 бр.в 

опаковка  Опаковка 2  11,99  23,98 
ДРУГИ     

21 Дунапрен 130/200/3 см бр. 3  0,65  1,95 
22 Разредител за блажна боя- 1 литър бр. 5  3,99  19,95 

  Обща стойност без вкл. ДДС: 2498,33  
При декларирано условие, че посочените артикули 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 всички допълнителни разходи по услугите, 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 услугата – 12 месеца от датата на сключване на договора 
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 .  

Копие от същото да се изпрати в  „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен за 
сведение . 

Контрола по изпълнението на същата възлагам  на инж. Кирил Въчл.2 от ЗЗЛД  – зам. 
директор  при ТП „ДГС Смядово” и на  Диана Евчл.2 от ЗЗЛД –ръководител счетоводен отдел  
при  ТП „ДГС Смядово”. 

 
 

 
ДИРЕКТОР ТП ДГС :……/П/…………….. 

                 /инж. Петю Драгоев/ 


