Утвърдил: ……………/*П/……….…
Директор на ТП ДГС „Ракитово”
/инж. Mуса Али/
Дата: 28.07.2021 г.

ПРОТОКОЛ
№1867-П/28.07.2021 г.
На 28.07.2021 год.със Заповед №253/27.07.2021 г. Директорът на ТП ДГС "Ракитово"
назначи комисия в състав:
Председател – 1. инж. Бисер Бозев – гл. инженер при ТП ДГС Ракитово;
Членове:
2. Росица Сюлейманова - юрисконсулт при ТП ДГС „Ракитово”;
3. Марияна Мечева - счетоводител при ТП ДГС „Ракитово”,
която се събра на заседание в 14:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Ракитово”,за да
проведе процедура – търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества
дървесина по реда на чл.2, т.2, чл.15, ал.3, чл.46, т.2; чл.47,ал.6,чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 и чл.69,
ал.1 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(изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019г.) от обекти:
№2175 с отдел/подотдел - 17-а, 79-з, 86-д, ж,120-а,181-ж,206-б
№2176 с отдел/подотдел - 324-г,333-б,334-з
№2177 с отдел/подотдел - 324-г,333-б,334-з
№2178 с отдел/подотдел - 290-а
№2179 с отдел/подотдел - 293-з
№2180 с отдел/подотдел - 290-а ,293-з, от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС
„Ракитово”. Търгът е открит със Заповед №234/09.07.2021 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”.
Председателят на комисията обяви предмета и реда на провеждане на търга.
До края на определения срок за получаване на оферти, а именно до 16:00 ч. на 26.07.21г.,са
постъпили 14 /четиринадесет/ броя оферти с вх. №, както следва:
№

Вх.№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата

Час

20.07.21

09:05
14:39
15:11
10:40
13:20
13:45
14:20
14:53
14:55

22.07.21
23.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21

Фирма

Име на кандидата

БУЛ ЛЕС ЕООД

СПАСИМИР ЛАЧЕВ

МАРИАН – 77 ЕООД
КЕСТЕН- 76 ЕООД

АТАНАС ПОПЧЕВ
ИСМЕТ КЕСТЕНДЖИЕВ

МИННА КЪМПАНИ ООД

ЦВЕКТА КОШЕДЖИЙСКА

ВВС ЛЕС ЕООД

НИКОЛ МУДЕВА

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ – НАЙС ЕООД

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ

ВАС – 98 ООД

АЛЕКСАНДЪР ДОПЧЕВ

ИВГАРИ -52 ЕООД

ИВАН ГАРАЛОВ

ЕТ БОБЧО М.А.-Л.АРНАУДОВА

МОМЧИЛ АРНАУДОВ
1

10
11
12
13
14

10
11
12
13
14

26.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21
26.07.21

15:25
15:25
15:26
15:40
15:42

БРАТЯ КОЦЕВИ ООД

АНИ СИЧЕВА

КЕРА ТРЕЙД ООД

АНИ СИЧЕВА

ПАЛИСАНДЪР ООД

АНИ СИЧЕВА

ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН

НЕЛИ ДОЙКИНА

ВЕЛ ЛЕС ЕООД

РАДОСЛАВ ДИМОВ

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на „Наредбата”.
При започване на процедурата НЕ присъстваха представители на кандидатите, подали
оферта и други заинтересовани лица.
Комисията служебно провери за постъпилите гаранции по сметката на ТП ДГС „Ракитово”
до 12:00 ч. на 27.07.2021 г. от кандидатите, подали оферта.
I. Комисията пристъпи към първи етап по провеждане на процедурата – отваряне и
описване съдържанието на депозираните пликове и допускане на кандидатите до понататъшно участие в търга.
1. Кандидат "БУЛ ЛЕС" ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
1.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175, 2176, 2177, 2180 (Приложение №1);
1.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175, 2176, 2177, 2180 по образец
(Приложение №1а);
1.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.)
1.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2175, 2176, 2177, 2180
(Приложение №3);
1.5. Декларация за липса на задължения /Приложение №7/;
1.6.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
1.7.Запечатани непрозрачни пликове /4 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти №№2175,
2176, 2177, 2180, наименованието на участника“ (Приложение №5);
1.8.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата. процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175, 2176, 2177, 2180.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът "БУЛ ЛЕС" ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175, 2176, 2177, 2180.
2. Кандидат "МАРИАН - 77" ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
2.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обект
№2177(Приложение №1);
2.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обект №2177 по образец (Приложение №1а);
2.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.)
2.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обект №2177 (Приложение №3);
2.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
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2.6.Запечатан непрозрачен плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение за обект №2177,
наименованието на участника“ (Приложение №5);
2.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
2.8.Документ за внесена гаранция за участие.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обект
№2177.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът "МАРИАН - 77" ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обект
№2177.
3. Кандидат „КЕСТЕН - 76“ ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
3.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180 (Приложение №1);
3.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180 по
образец (Приложение №1а);
3.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.);
3.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180
(Приложение №3);
3.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
3.6.Запечатани непрозрачни пликове /6 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180, наименованието на участника“ (Приложение №5);
3.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
- Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „КЕСТЕН - 76“ ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
4. Кандидат „МИННА КЪМПАНИ“ ООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
4.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2176,2179 (Приложение №1);
4.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2176,2179 по образец (Приложение
№1а);
4.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.)
4.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2176,2179 (Приложение №3);
4.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
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4.6.Запечатани непрозрачни пликове /2 бр./
с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2176,2179, наименованието на участника“ (Приложение №5);
4.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2176,2179.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „МИННА КЪМПАНИ“ ООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за
обекти №№2176,2179.
5. Кандидат „ВВС ЛЕС“ ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
5.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176,2178,2179 (Приложение №1);
5.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176,2178,2179 по образец
(Приложение №1а);
5.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.);
5.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2175,2176,2178,2179
(Приложение №3);
5.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
5.6.Запечатани непрозрачни пликове /4 бр./
с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176,2178,2179, наименованието на участника“ (Приложение №5);
5.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176,2178,2179.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „ВВС ЛЕС“ ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175,2176,2178,2179.
6. Кандидат „ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС“ ЕООД
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
6.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обект
№2180 (Приложение №1);
6.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обект №2180 по образец (Приложение №1а);
6.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр. )
6.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обект №2180 (Приложение №3);
6.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
6.6.Запечатан непрозрачен плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение за обект №2180,
наименованието на участника“ (Приложение №5);
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6.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
6.8.Документ за внесена гаранция за участие.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обект
№2180.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС“ ЕООД се допуска до по-нататъшно
участие в търга за обект №2180.
7. Кандидат „ВАС - 98“ ООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
7.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175, 2176, 2178, 2179 (Приложение №1);
7.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175, 2176, 2178, 2179 по образец
(Приложение №1а);
7.3.Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 2 бр.)
7.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2175, 2176, 2178, 2179
(Приложение №3);
7.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор (Приложение №4);
7.6.Запечатани непрозрачни пликове /4 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти №№2175,
2176, 2178, 2179, наименованието на участника“ (Приложение №5);
7.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175, 2176, 2178, 2179.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „ВАС - 98“ ООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175, 2176, 2178, 2179.
8. Кандидат „ИВГАРИ- 52“ ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
8.1.Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2178,2179 (Приложение №1);
8.2.Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2178,2179 по образец (Приложение
№1а);
8.3.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр. )
8.4.Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2178,2179 (Приложение №3);
8.5.Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
8.6.Запечатани непрозрачни пликове /2 бр./
с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2178,2179, наименованието на участника“ (Приложение №5);
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8.7.Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2178,2179.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът „ИВГАРИ- 52“ ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2178,2179.
9. Кандидат ЕТ „БОБЧО-МОМЧИЛ АРНАУДОВ - ЛИДИЯ АРНАУДОВА“
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175, 2176 (Приложение №1);
9.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175, 2176 по образец
(Приложение №1а);
9.3. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.)
9.4. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2175, 2176. (Приложение
№3);
9.5. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
9.6. Запечатани непрозрачни пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175, 2176, наименованието на участника“ (Приложение №5);
9.7. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
9.8. Документ за внесена гаранция за участие /копие/.
9.1.

След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175, 2176.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът ЕТ „БОБЧО-МОМЧИЛ АРНАУДОВ - ЛИДИЯ АРНАУДОВА“ се допуска
до по-нататъшно участие в търга за обекти №№2175, 2176.
10. Кандидат "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
10.1. Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180 (Приложение №1);
10.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180
по образец (Приложение №1а);
10.3. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр. )
10.4. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор (Приложение №4);
10.5. Запечатани непрозрачни пликове /6 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180, наименованието на участника“ (Приложение №5);
10.6. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
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След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180 .
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за
обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
11. Кандидат "КЕРА ТРЕЙД"ООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
11.1. Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180 (Приложение №1);
11.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180 по
образец (Приложение №1а);
11.3. Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 2 бр.);
11.4. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
11.5. Запечатани непрозрачни пликове /6 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180, наименованието на участника“ (Приложение №5);
11.6. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
11.7. Документ за внесена гаранция за участие /копие/.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът "КЕРА ТРЕЙД"ООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
12. Кандидат "ПАЛИСАНДЪР"ООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
12.1. Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180 (Приложение №1);
12.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176,2177,2178,2179,2180 по
образец (Приложение №1а);
12.3. Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 2 бр.);
12.4. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
12.5. Запечатани непрозрачни пликове /6 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180, наименованието на участника“ (Приложение №5);
12.6. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
12.7. Документ за внесена гаранция за участие /копие/.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
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−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът "ПАЛИСАНДЪР"ООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175,2176,2177,2178,2179,2180.
13. Кандидат ЕТ „ПАВЕЛ ДОЙКИН“.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
13.1. Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2176,2178,2179 (Приложение №1);
13.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2176,2178,2179 по образец
(Приложение №1а);
13.3. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.);
13.4. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
13.5. Запечатани непрозрачни пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2176,2178,2179, наименованието на участника“ (Приложение №5);
13.6. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2176,2178,2179.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
Кандидатът ЕТ „ПАВЕЛ ДОЙКИН“ се допуска до по-нататъшно участие в търга за
обекти №№2176,2178,2179.
14. Кандидат „ВЕЛ ЛЕС“ ЕООД.
В депозирания плик на кандидата се съдържат следните документи:
14.1. Заявление за участие, съдържащо и опис на представените документи по образец за обекти
№№2175,2176, 2178 (Приложение №1);
14.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2175,2176, 2178 по образец
(Приложение №1а);
14.3. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение №2 – 1 бр.);
14.4. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор(Приложение №4);
14.5. Запечатани непрозрачни пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение за обекти
№№2175,2176, 2178, наименованието на участника“ (Приложение №5);
14.6. Удостоверение от РДГ от което е видно,че кандидатът има регистриран собствен обект по
чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец преди провеждане на
процедурата.
14.7. Документ за внесена гаранция за участие /копие/.
След прегледа на документите, комисията констатира следното:
- В депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти
№№2175,2176, 2178.
−Документите отговарят на изискванията на Продавача, съгласно тръжните условия.
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Кандидатът „ВЕЛ ЛЕС“ ЕООД се допуска до по-нататъшно участие в търга за обекти
№№2175,2176, 2178.
II. Пристъпи се към втори етап от процедурата – разглеждане и оценяване на „Ценово
предложение” (Приложение № 5 от тръжните документи).
Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите) е най-висока предложена
цена.
1. За обект №2175 началната цена е в размер на 17 281, 28 лв. без ДДС.
Допуснати са 10 оферти, както следва:
№ по
ред

Кандидат

Предложена цена в
лева без ДДС

БУЛ ЛЕС ЕООД
26 666, 00
КЕСТЕН- 76 ЕООД
22 500, 00
ВВС ЛЕС ЕООД
20 000, 00
ВАС – 98 ООД
24 700, 00
ЕТ БОБЧО М.А.5.
22 500, 00
Л.АРНАУДОВА
6.
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
22 640, 00
7.
КЕРА ТРЕЙД ООД
17 290, 00
8.
ПАЛИСАНДЪР ООД
22 650, 00
ВЕЛ ЛЕС ЕООД
9.
26 780, 00
Председателят на комисията отвори ценовото предложение на ВЕЛ ЛЕС ЕООД и откри
несъответствие между цената изписана цифром и словом. Цифром участникът е предложил цена
от 26 781, 00 лв., а с думи е изписал „двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лв.“
На основание Раздел III, т. 3.5 от тръжната документация комисията взе предвид цената,
изписана с думи.
Комисията класира ценовите предложения както следва:
1.
2.
3.
4.

Обект
2175

Класиран на
първо място
ВЕЛ ЛЕС ЕООД

Цена в лв. без
ДДС

Класиран на
второ място

Цена в лв. без ДДС

26 780, 00

БУЛ ЛЕС ЕООД

26 666, 00

2. За обект№2176 началната цена е в размер на 30 765, 17 лв. без ДДС.
Допуснати са 11 оферти, както следва:
№ по
ред

Кандидат

Предложена цена
в лева без ДДС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

БУЛ ЛЕС ЕООД
КЕСТЕН- 76 ЕООД
МИННА КЪМПАНИ ООД
ВВС ЛЕС ЕООД
ВАС – 98 ООД
ЕТ БОБЧО М.А.-Л.АРНАУДОВА
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
КЕРА ТРЕЙД ООД

44 004, 00
46 000, 00
52 307, 99
39 000, 00
45 995, 00
40 300, 00
43 380, 00
30 780, 00
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9. ПАЛИСАНДЪР ООД
10. ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН
11. ВЕЛ ЛЕС ЕООД

43 400, 00
41 840, 00
47 682, 00

Комисията класира ценовите предложения както следва:
Обект
2176

Класиран на
първо място
МИННА КЪМПАНИ
ООД

Цена в лв. без
ДДС
52 307, 99

Класиран на
второ място

Цена в лв. без
ДДС
47 682, 00

ВЕЛ ЛЕС ЕООД

3. За обект№2177 началната цена е в размер на 5 793, 83 лв. без ДДС.
Допуснати са 6 оферти, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кандидат

Предложена цена в лева без ДДС

БУЛ ЛЕС ЕООД
МАРИАН- 77 ЕООД
КЕСТЕН – 76 ЕООД
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
КЕРА ТРЕЙД ООД
ПАЛИСАНДЪР ООД

9 111, 00
8 570, 00
8 600, 00
7 600, 00
5 810, 00
7 610, 00

Комисията класира ценовите предложения както следва:
Обект
2177

Класиран на
първо място
БУЛ ЛЕС ЕООД

Цена в лв. без
ДДС
9 111, 00

Класиран на
второ място
КЕСТЕН – 76
ЕООД

Цена в лв. без ДДС
8 600, 00

4. За обект№2178 началната цена е в размер на 12 440, 05 лв. без ДДС.
Допуснати са 9 оферти, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кандидат
КЕСТЕН – 76 ЕООД
ВВС ЛЕС ЕООД
ВАС – 98 ООД
ИВГАРИ – 52 ЕООД
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
КЕРА ТРЕЙД ООД
ПАЛИСАНДЪР ООД
ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН
ВЕЛ ЛЕС ЕООД

Предложена цена в лева без
ДДС
18 600, 00
16 600, 00
18 610, 00
17 722, 50
17 420, 00
12 480, 00
16 820, 00
20 240, 00
19 303, 00
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Комисията класира ценовите предложения както следва:
Обект
2178

Класиран на
първо място
ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН

Цена в лв. без
ДДС
20 240, 00

Класиран на
второ място
ВЕЛ ЛЕС ЕООД

Цена в лв. без ДДС
19 303, 00

5. За обект№2179 началната цена е в размер на 24 739, 09 лв. без ДДС.
Допуснати са 9 оферти, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обект
2179

Кандидат

Предложена цена в лева без
ДДС

КЕСТЕН – 76 ЕООД
37 000, 00
МИННА КЪМПАНИ ООД
42 077, 99
ВВС ЛЕС ЕООД
31 700, 00
ВАС – 98 ООД
36 990, 00
ИВГАРИ – 52 ЕООД
35 624, 00
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
32 410, 00
КЕРА ТРЕЙД ООД
24 750, 00
ПАЛИСАНДЪР ООД
37 410, 00
ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН
36 106, 00
Комисията класира ценовите предложения както следва:

Класиран на
първо място
МИННА КЪМПАНИ
ООД

Цена в лв. без
ДДС
42 077, 99

Класиран на
второ място
ПАЛИСАНДЪР
ООД

Цена в лв. без ДДС
37 410, 00

6. За обект №2180 началната цена е в размер на 11 521, 03 лв. без ДДС.
Допуснати са 6 оферти, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обект
2180

Кандидат

Предложена цена в лева без
ДДС

БУЛ ЛЕС ЕООД
19 001, 00
КЕСТЕН – 76 ЕООД
16000, 00
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ16 860, 00
НАЙС ЕООД
БРАТЯ КОЦЕВИ ООД
15 100, 00
КЕРА ТРЕЙД ООД
11 550, 00
ПАЛИСАНДЪР ООД
15 610, 00
Комисията класира ценовите предложения както следва:

Класиран на
първо място
БУЛ ЛЕС ЕООД

Цена в лв. без
ДДС
19 001, 00

Класиран на второ
място
ЛЮБОМИР ПЕТКОВНАЙС ЕООД

Цена в лв. без
ДДС
16 860, 00
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Неразделна част от Протокола са Приложения №№ 1, 2 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 Продавача 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………...……….…
/инж. Бисер Бозев/

ЧЛЕНОВЕ: 2.………...……
/Р. Сюлейманова/

3……………………
/М. Мечева/

Предал протокола

Приел протокола

Председател:………….....……
/инж. Бисер Бозев/
Дата: 28.07.2021 г.

Директор: ………...………...................…
/инж. Муса Али/
Дата: 28.07.2021 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1………../*п/.……….…ЧЛЕНОВЕ:2.………./*п/..……
/инж. Бисер Бозев/
/Р. Сюлейманова/

Предал протокола
Председател:…………/*п/.....……
/инж. Бисер Бозев/
Дата: 28.07.2021 г.

3……………/*п/…
/М. Мечева/

Приел протокола
Директор: ………...…/*п/……..............
/инж. Муса Али/
Дата: 28.07.2021 г.

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)
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