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                                 Утвърдил: .................../*п/................ 

                                                         Директор  ТП ДГС „Ракитово” 

                                                                                    /инж. Mуса Али/ 

                                           Дата:13.12.2021 г. 

П Р О Т О К О Л 

№3257-П/13.12.2021 г. 

На 09.12.2021 год., комисия назначена със Заповед  №429/09.12.2021 г. на Директора на ТП 

ДГС „Ракитово”  в състав: 

Председател: 1. инж. Петър Вандев – зам. директор при ТП ДГС Ракитово, 

Членове: 2. Росица Сюлейманова – юрисконсулт в ТП ДГС Ракитово,     

3. Kaтя Кощикова – счетоводител в ТП ДГС Ракитово;     

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Ракитово”, за да проведе 

процедура – открит конкурс по реда на чл.2, т.2, чл.10, ал.1, т.1,чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 от 

„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” 

наричана за кратко „Наредбата”  в:  

Обект №2204 (отдел/подотдел 92-з,100-д,126-е,ж); 

Обект №2205 (отдел/подотдел 83-б,104-л,н); 

Обект №2206 (отдел/подотдел 123-е,128-в); 

Обект №2209 (отдел/подотдел 108-к,111-д,з); 

Обект №2210 (отдел/подотдел 111-б,и,л); 

Обект №2211 (отдел/подотдел 112-г,113-а,178-б,180-в); 

Обект №2212 (отдел/подотдел 177-в,к,х); 

Обект №2213 (отдел/подотдел 177-ш,182-б,с); 

Обект №2214 (отдел/подотдел 228-б,п,р,229-г,235-а); 

Обект №2215 (отдел/подотдел 246-г,д); 

Обект №2216 (отдел/подотдел 274-ж); 

Обект №2217 (отдел/подотдел 243-в,д,ж,247-б,м); 

Обект №2218 (отдел/подотдел 273-к,л,н); 

Обект №2219 (отдел/подотдел 272-д,273-а,289-б); 

Обект №2220 (отдел/подотдел 273-и,291-з); 
открит със Заповед №380/19.11.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Ракитово”. 

Комисията започна своята работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

оферти, след което подписаха собственоръчно декларации по реда на чл.21, ал.6 от „Наредбата”.  

При започване на процедурата не присъстваха представители на фирмите, подали оферти и 

други заинтересовани лица. 

Председателят на комисията обяви предмета и реда на провеждане на конкурса. 

До края на определения срок за получаване на оферти, а именно до 16:00 ч. на 08.12.2021 г., 

са постъпили 9 /девет/ броя оферти с вх. №,  както следва: 

№ 
Вх. 

№ 
ФИРМА ПОДАЛ ОФЕРТА ДАТА ЧАС 

ОБЕКТИ 

1.  1.  ВЕНИТА -5 ЕООД НИКОЛА ТАСЛЕВ 08.12.21 13:38 
2205,2211,2216,2217,
2219 

2.  2.  РУМЕКС ООД РУМЕН ЖЕЛЯЗКОВ 08.12.21 15:48 2218,2219 

3.  3.  КАЛИ- 85 ЕООД ИВАН ЗЛАТИНОВ 08.12.21 15:50 2214,2216 

4.  4.  КОС-ХОЛ 1 ЕООД НИКОЛАЙ УЗУНОВ 08.12.21 15:54 ВСИЧКИ ОБЕКТИ 

5.  5.  НАЙТ  ЛЕС ЕООД ТОДОР ТОДОРОВ 08.12.21 15:55 2215,2217,2220 

6.  6.  ЕДЕЛВАЙС 1970 ООД АСАН КЛАШНОВ 08.12.21 15:56 ВСИЧКИ ОБЕКТИ 

7.  7.  ЕКО ХРИСИН ЕООД ИВАН ХРИСИН 08.12.21 15:56 
2205,2206,2209,2210,

2212,2213,2215,2219 

8.  8.  ВИП ГОР ООД ПЛАМЕН ГОРУМОВ 08.12.21 15:57 2205 

9.  9.  ИКО – 1989 ЕООД ИСКРЕН МЕДАРОВ 08.12.21 15:58 2204,2206 
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I. Комисията пристъпи към първи етап по провеждане на процедурата – отваряне и 

описване съдържанието на депозираните пликове и допускане на кандидатите до по-

нататъшно участие в търга. 

Комисията служебно провери постъпилите  по  сметка  на  ТП ДГС „Ракитово” гаранции за  

участие  в  срок до 10:00 ч. на 09.12.2021 г., съгласно  обявените  условия   за  участие в открития 

конкурс. 

1. Кандидат ВЕНИТА -5 ЕООД. 

            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

1.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2205,2211,2216,2217,2219 (Приложение №1); 

1.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2205,2211,2216,2217,2219 

(Приложение №1А); 

1.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

1.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

1.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

1.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2205,2211,2216,2217,2219 

(Приложение №3 - 5 бр.); 

1.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2205,2211,2216,2217,2219 

(Приложение №4); 

1.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

1.9. Запечатани непрозрачни пликове /4 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти 

№№2205,2211,2216,2219, наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

1.10. Запечатан непрозрачен плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение“; 

1.11. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

1.12. документ за внесени гаранции. 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2205,2211,2216,2219; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2205,2211,2216,2219. 

− кандидатът не е представил плик с ценово предложение за обект №2217. 
 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ВЕНИТА -5 ЕООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти 

№№2205,2211,2216,2219. 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т. 2.2  от документацията 

за участие отстранява ВЕНИТА -5 ЕООД от по-нататъшно участие в конкурса за обект №2217; 

 

 

2. Кандидат РУМЕКС ООД. 

            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

2.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2218,2219 (Приложение №1); 

2.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2218,2219 (Приложение №1А); 

2.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

2.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

2.5. Декларации за техническите възможности за обекти №№2218,2219 (Приложение №3 - 2 бр.); 

2.6. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2218,2219 (Приложение №4); 

2.7. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

2.8. запечатани непрозрачни пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2218,2219, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

2.9. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение №8). 
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             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2218,2219; 

− кандидатът не е представил удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в 

публичния регистър на ИАГ, тъй като управителят е и лиц. лесовъд на фирмата; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2218,2219. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска РУМЕКС ООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти №№2218,2219. 

 

3. Кандидат КАЛИ- 85 ЕООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

3.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2214,2216 (Приложение №1); 

3.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2214,2216 (Приложение №1А); 

3.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

3.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

3.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

3.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2214,2216 (Приложение №3 - 2 бр.); 

3.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2214,2216  (Приложение №4); 

3.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

3.9. запечатани непрозрачни пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2214,2216, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

3.10. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2214,2216; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2214,2216. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска КАЛИ- 85 ЕООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти №№2214,2216. 

 

4. Кандидат КОС ХОЛ-1 ЕООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

4.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2204,2205,2206,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220(Приложение 

№1); 
4.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти 

№№2204,2205,2206,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220 (Приложение 

№1А); 

4.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

4.4. Декларации за техническите възможности за обекти 

№№2204,2205,2206,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220 (Приложение 

№3 - 15 бр.); 

4.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти 

№№2204,2205,2206,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220 (Приложение 

№4); 

4.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

4.7. Запачатани непрозрачни пликове /15 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти 

№№2204,2205,2206,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

4.8. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение №8). 

4.9. Документи за внесени гаранция за участие. 
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             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

- Кандидатът не е представил удостоверението си за регистрация в публичния регистър по чл.241 

от ЗГ за дейността добив на дървесина и удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд 

в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ; 

− в депозирания плик на кандидата не се съдържат всички изискуеми документи за участие 

в конкурса; 

Комисията единодушно реши: 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т.2.2 от документацията 

за участие кандидатът КОС ХОЛ-1 ЕООД се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса. 

 

5. Кандидат НАЙТ  ЛЕС ЕООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

5.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2215, 2217,2218,2219,2220 (Приложение №1); 

5.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2215,2217,2218,2219,2220 

(Приложение №1А); 

5.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

5.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

5.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

5.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2215,2217,2220 (Приложение №3 - 3 

бр.); 

5.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2215,2217,2218,2219,2220 

(Приложение №4); 

5.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

5.9. запечатани непрозрачни пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2215,2217, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

5.10. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

5.11. документ за внесени гаранции. 

 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№2215, 2217; 

− кандидатът не е представил приложение №3 за обекти №№2218,2219, както и пликове с 

ценово предложение за обекти №2218,2219,2220; 

− кандидатът е внесъл гаранции за участие за обекти №№2215,2217; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2215, 2217. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска НАЙТ  ЛЕС ЕООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти №№2215, 2217. 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т.2.2 от документацията 

за участие кандидатът НАЙТ  ЛЕС ЕООД се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса за 

обекти №2218,2219,2220. 

 

6. Кандидат ЕДЕЛВАЙС 1970 ООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

6.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2209,2210,2211,2212,2213 (Приложение №1); 

6.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2209,2210,2211,2212,2213 

(Приложение №1А); 

6.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

6.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 
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6.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

6.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2209,2210,2211,2212,2213 

(Приложение №3 - 5 бр.); 

6.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2209,2210,2211,2212,2213 

(Приложение №4); 

6.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

6.9. запечатани непрозрачни пликове /5 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти 

№№2209,2210,2211,2212,2213, наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

6.10. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

6.11. Удостоврение от АВ, справка по чл 62 от КТ за лицензирания лесовъд; 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2209,2210,2211,2212,2213; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2209,2210,2211,2212,2213. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ЕДЕЛВАЙС 1970 ООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти 

№№2209,2210,2211,2212,2213. 

 

7. Кандидат ЕКО ХРИСИН ЕООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

7.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2205,2206, 2209,2212,2214,2215,2219 (Приложение №1); 

7.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2206,2209,2212,2215,2219 

(Приложение №1А); 

7.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

7.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

7.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

7.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2206, 2209,2212,2215,2219 

(Приложение №3 - 2 бр.); 

7.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2205,2206, 

2209,2212,2214,2215,2219 (Приложение №4); 

7.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

7.9. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение №8). 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− кандидатът не е представил пликове с ценово предложение за обекти №№2205,2206, 

2209,2212,2214,2215,2219; 

 

Комисията единодушно реши: 

− На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т.2.2 от 

документацията за участие кандидатът ЕКО ХРИСИН ЕООД се отстранява от по-нататъшно 

участие в конкурса за обекти №№2205,2206, 2209,2212,2214,2215,2219; 

  

 

8. Кандидат ВИП ГОР ООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

8.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обект №2205 

(Приложение №1); 
8.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обект №2205 (Приложение №1А); 

8.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  
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8.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

8.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

8.6. Декларация за техническите възможности за обект №2205 (Приложение №3 - 1 бр.); 

8.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обект №2205 (Приложение №4); 

8.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

8.9. запечатан непрозрачен плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение за обект №2205, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

8.10. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

8.11. трудов договор на лиц. лесовъд на фирмата. 

 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обект 

№2205; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обект 

№2205. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ВИП ГОР ООД до по-нататъшно участие в конкурса за обект №2205. 

 

9. Кандидат ИКО – 1989 ЕООД. 
            В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи: 

9.1. Оферта за участие, съдържаща и опис на представените документи по образец за обекти 

№№2204,2206 (Приложение №1); 

9.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2204,2206 (Приложение №1А); 

9.3. Декларация по 18, ал.1, т.3, буква „г” ,”д”,”е” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение №2);  

9.4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността 

добив на дървесина – заверено копие; 

9.5. Удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ за 

извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за дейността планиране и 

организация на добива на дървесина – заверено копие; 

9.6. Декларации за техническите възможности за обекти №№2204,2206 (Приложение №3 - 2 бр.); 

9.7. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2204,2206 (Приложение №4); 

9.8. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

9.9. запечатани непрозрачни пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти №№2204,2206, 

наименованието на кандидата”(Приложение №6); 

9.10. Декларация  по  образец за  оборудване  със  специално  работно  облекло (Приложение 

№8). 

9.11. трудов договор на лиц. лесовъд на фирмата. 

 

             След прегледа на  документите,  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2204,2206; 

− представените документи отговарят на поставените изисквания от Възложителя за обекти 

№№2204,2206. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ИКО – 1989 ЕООД до по-нататъшно участие в конкурса за обекти №№2204,2206. 
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II. Пристъпи се към втори етап – Разглеждане и оценяване на „Ценово предложение” 

(Приложение № 6 от конкурсните документи). 

Комисията класира ценовите предложения по критерия, обявен в заповедта за откриване на 

конкурса- най-ниската предложена цена за изпълнение на всички дейности за прогнозните 

количества дървесина включена по обекти. 

 

1. За  обект  №2204– начална цена 29 008, 10 лв.  без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  „ИКО 1989“ ЕООД 28 009, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

 

2. За обект №2205– начална цена 25 029, 95 лв. без ДДС.   

 

Допуснати са 2 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "ВЕНИТА -5" ЕООД 24 000, 00 

2.  „ВИП ГОР“ ООД 22 490, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

 

3. За обект №2206– начална цена 27 883, 21 лв. без ДДС. 

  

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  ИКО – 1989 ЕООД 26 940, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

 

4. За Обект №2209– начална цена  15 847, 02 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "Еделвайс 1970"ООД 13 600, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2209 "Еделвайс 1970"ООД 13 600, 00 - - 

Обект  
Класиран на 

първо място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2204 
„ИКО 1989“ 

ЕООД 
28 009, 00 - - 

Обект  
Класиран на 

първо място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2205 
„ВИП ГОР“ 

ООД 
22 490, 00 

"ВЕНИТА -

5" ЕООД 
24 000, 00 

Обект  
Класиран на първо 

място 

Цена в лв. без 

ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2206 ИКО – 1989 ЕООД 26 940, 00 - - 
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5. За Обект №2210– начална цена  38 153, 39 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "Еделвайс 1970"ООД 34 000, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2210 "Еделвайс 1970"ООД 34 000, 00 - - 

 

6. За Обект №2211– начална цена  15 820, 88 лв. без ДДС. 

   

Допуснати са 2 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "ВЕНИТА -5" ЕООД 15 000, 00 

2.  "Еделвайс 1970"ООД 13 600, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2211 
"Еделвайс 1970"ООД 

13 600, 00 
"ВЕНИТА -5" 

ЕООД 
15 000, 00 

 

7. За Обект №2212– начална цена  6 075, 02 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "Еделвайс 1970"ООД 5 600, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2212 "Еделвайс 1970"ООД 5 600, 00 - - 

 

8. За Обект №2213– начална цена  22 291, 62 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "Еделвайс 1970"ООД 19 000, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2213 "Еделвайс 1970"ООД 19 000, 00 - - 

 

9. За Обект №2214– начална цена  25 160, 54 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "КАЛИ- 85" ЕООД 22 600, 00 
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След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2214 "КАЛИ- 85" ЕООД 22 600, 00 - - 

 

10. За Обект №2215– начална цена  28 099, 05 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "НАЙТ  ЛЕС" ЕООД 28 000, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2215 "НАЙТ  ЛЕС" ЕООД 28 000, 00 - - 

 

11. За Обект №2216– начална цена  51 863, 39 лв. без ДДС. 

   

Допуснати са 2 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "ВЕНИТА -5" ЕООД 49 990, 00 

2.  "КАЛИ- 85" ЕООД 46 800, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2216 
"КАЛИ- 85" ЕООД 

46 800, 00 
"ВЕНИТА -5" 

ЕООД 
49 990, 00 

 

12. За Обект №2217– начална цена  30 317, 83 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "НАЙТ  ЛЕС" ЕООД 29 600, 00 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2217 "НАЙТ  ЛЕС" ЕООД 29 600, 00 - - 

 

13. За Обект №2218– начална цена  21 181, 91 лв. без ДДС. 

   

Допусната е 1 оферта, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "РУМЕКС" ООД 21 181, 91 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2218 "РУМЕКС" ООД 21 181, 91 - - 
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14. За Обект №2219– начална цена  17 826, 97 лв. без ДДС. 

   

Допуснати са 2 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  "ВЕНИТА -5" ЕООД 16 600, 00 

2.  "РУМЕКС" ООД 17 826, 97 

 

След разглеждане  на  предложението  комисията направи  следното  класиране: 

Обект  
Класиран на първо 

място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2219 
"ВЕНИТА -5" ЕООД 

16 600, 00 
"РУМЕКС" 

ООД 
17 826, 97 

 

15. За Обект №2220– начална цена  22 661, 79 лв. без ДДС. 

За обект №2220 няма допуснати оферти до етап "отваряне на ценовите предложения", поради което 

комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата в частта за обект №2220.   

 

Неразделна  част  от  Протокола са Приложения №№ 1, 2, 3 от работата на  комисията. 

Настоящият протокол се състави и предава на основание чл. 22, ал.19 от „Наредбата”, ведно с 

цялата документация от проведената процедура на Възложителя за произнасяне в нормативно 

установения срок. 

На основание чл. 9б, ал. 4, т. 2 от Наредбата настоящият протокол да се публикува на 

интернет страницата на ЮЦДП – гр. Смолян и на ТП ДГС „Ракитово”.                           

 

 КОМИСИЯ:                                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1………...……….                                               

/Катя Кощикова/    

 

                                                                    

Предал протокола                                                                      Приел  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….../*п/……….…   ЧЛЕНОВЕ:1.……….../*п/…    2………./*п/….…                                                                                                                                                                                 

/инж. Петър Вандев                                         /Росица Сюлейманова /                    /Катя Кощикова /                                                                                                                                                   

                                                       

Предал протокола                                                        Приел протокола 

Председател:……/*п/…...……….…                          Директор: …………...../*п/..............…                                                    

              /инж.  Петър Вандев/                                                        /инж. Муса Али/     

              Дата: 13.12.2021 г.                                                             Дата:  Дата: 13.12.2021 г.           

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС)2016/679) 
                                                    


