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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТO,  
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПАЗАРДЖИК” 
4400Пазарджик , ул. “Александър Стамболийски” № 50   034 444099 

 

 

 

Утвърдил на: 09.06.2022 г. 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………/п*/………………… 

                                              / инж. Гаврил  Рангелов / 
 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)  

 
 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
№ 1 /09.06.2022г. 

 

            На 07.06.2022г., комисия назначена със заповед № З-16-125/07.06.2022г. на 

Директора на ДГС “Пазарджик” в състав:   

 

Председател: инж. Илия Шахларски – Технолог  по  дърводобива при ДГС – Пазарджик; 

Членове:  1. Милена  Воденичарова,  Главен Счетоводител  при  ДГС Пазарджик; 

        2. Калина Георгиева,  Юрисконсулт при   ДГС Пазарджик; 

  

        

се събра на заседание в 10,30 часа в административната сграда на ТП ДГС „Пазарджик” да 

проведе Открит  конкурс за предоставяне извършването на  услугата: „Сеч , извоз, сортиране  

и  рампиране на  маркирана дървесина  до  временен склад“ -  държавна  собственост от  

обекти № 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, и 2226 от горски територии – 

държавна собственост на територията  на ТП ДГС ”Пазарджик”.  

                 

                Председателят  на  комисията  откри  процедурата  за  провеждане  на  Открития  

конкурс. 
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                  На  председателя  на  комисията бе  предоставено  извлечение  от  водения  

регистър. 

 

I. ПОСТЪПИЛИ  ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА  УЧАСТИЕ В Открития 

конкурс с предмет : „Сеч , извоз, сортиране  и  рампиране на  маркирана 

дървесина  до  временен склад“ за 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 

2224, 2225, и 2226: 

 

Депозирани са  Оферти за обекта,  както следва по реда на подаване на документите: 

 

№ Участник Дата Обект 

1. „Кичуков и синове“ ЕООД – 13,35 ч. 06.06.2022г. 2218,2219,2220,2221,2225 

2. „Карамишев Груп“ ЕООД – 15,00 ч. 06.06.2022г. 2223,2226 

3. „Вемос“ ЕООД – 15,10 ч. 06.06.2022г. 2222,2224 

4. „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД – 15,50 ч. 06.06.2022г. 2226 

5. „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД – 15,51 ч. 06.06.2022г. 2223 

 

 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредбата 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 (Наредбата) изм. 

И доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019г., за  краткост  по-нататък  в  протокола „Наредбата“. 

 

При  започване работата  на  Комисията   присъстваха представители  на  лицата, 

заявили  участие в  открития конкурс както  следва: Димитър  Харалампиев – упълномощено  

лице  на „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД / съгласно  пълномощно/ и Венцислав Андреев – 

управител на „Вемос“ ЕООД . 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно 

разпоредбите на чл. 21, ал. 6 Наредбата. 

 

Съгласно  Утвърдената  документация, Комисията  извърши  служебна  проверка 

относно  актуалното  състояние на  участниците. Извърши  се  и  служебна  проверка  

относно  обстоятелството постъпили ли са в срок  изискуемите  гаранции  за  участие . При 

служебната проверка  се  установи,  че  същите  са  пристигнали  в  определения  за целта 

срок. 
    

ІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИ  ПРЕДСТАВЕНИ  ОТ  УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2218: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Кичуков и синове“  ЕООД за  обект 2218: 
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- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2218; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  работа  със земеделска, горска  и  мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Извлечение от Инвентарна  книга; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед  на  моторен трион – 

3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  горски  влекач-1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  колесен трактор-

1 бр. 

- Договор за  покупко- продажба – 4 бр. коне; 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2219: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Кичуков и синове“  ЕООД за  обект 2219: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2219; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  работа  със земеделска, горска  и  мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Извлечение от Инвентарна  книга; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед  на  моторен трион – 

3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  горски  влекач-1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  колесен трактор-

1 бр. 

- Договор за  покупко- продажба – 4 бр. коне; 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2220: 
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С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Кичуков и синове“  ЕООД за  обект 2220: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2220; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  работа  със земеделска, горска  и  мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Извлечение от Инвентарна  книга; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед  на  моторен трион – 

3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  горски  влекач-1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  колесен трактор-

1 бр. 

- Договор за  покупко- продажба – 4 бр. коне; 

 

 

     ЗА  ОБЕКТ № 2221: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Кичуков и синове“  ЕООД за  обект 2221: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2221; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  работа  със земеделска, горска  и  мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Извлечение от Инвентарна  книга; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед  на  моторен трион – 

3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  горски  влекач-1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  колесен трактор-

1 бр. 
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- Договор за  покупко- продажба – 4 бр. коне; 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2222: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Вемос“  ЕООД за  обект 2222: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2222; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  регистрация и  талони  за  технически  преглед на  моторни  триони  

и храсторези – 3 бр.; 

- Справка от ИИС на БАБХ – 5 бр. коне; 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 3 бр. коне; 

-  

ЗА  ОБЕКТ № 2223: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Карамишев Груп“  ЕООД за  обект 2223: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2223; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Инвентарна  книга; 

- Удостоверение по чл. 241 от ЗГ; 

- Удостоверение  по чл. 235 от ЗГ; 

- Удостоверение  за  наличие  или  липса  на  задължение от ТД на НАП; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 5 бр.; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  работа  със земеделска,  горска  и мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 5 бр. коне; 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на моторни  триони 

– 5 бр. 
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- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на горски влекач – 1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на горски трактор – 

1 бр. 

- Платежно  нареждане  за  внесена  гаранция; 

Документи , представени от  участника “ДЗУ Инженеринг“  ЕООД за  обект 2223: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2223; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на моторни  триони 

–  3 бр. 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 3 бр. коне; 

- Платежно  нареждане  за  внесена  гаранция; 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2224: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Вемос“  ЕООД за  обект 2224: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2224; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Справка от ИИС на БАБХ – 5 бр. коне; 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 3 бр. коне; 

 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2225: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Кичуков и синове“  ЕООД за  обект 2225: 
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- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2225; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелства  за  провоспособност за  работа  със земеделска, горска  и  мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Извлечение от Инвентарна  книга; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед  на  моторен трион – 

3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  горски  влекач-1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация и  талон  за  технически  преглед на  колесен трактор-

1 бр. 

- Договор за  покупко- продажба – 4 бр. коне; 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2226: 

 

С оглед  на  предварително  обявените  от  Възложителя  условия,  комисията  пристъпи  към  

отваряне  на  получения  плик с  документация  за  участие по  реда  на  тяхното  постъпване: 

 

Документи , представени от  участника “Карамишев Груп“  ЕООД за  обект 2226: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2226; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Инвентарна  книга; 

- Удостоверение по чл. 241 от ЗГ; 

- Удостоверение  по чл. 235 от ЗГ; 

- Удостоверение  за  наличие  или  липса  на  задължение от ТД на НАП; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 5 бр.; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  работа  със земеделска,  горска  и мелиоративна  

техника  – 1 бр.; 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 5 бр. коне; 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на моторни  триони 

– 5 бр. 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на горски влекач – 1 

бр. 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на горски трактор – 

1 бр. 

- Платежно  нареждане  за  внесени  гаранция; 

-  
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Документи , представени от  участника “ДЗУ Инженеринг“  ЕООД за  обект 2226: 

 

- Заявление  за  участие -  по  образец – приложение № 1; 

- Декларация  – Приложение № 2; 

- Декларация  – Приложение № 3; 

- Декларация  – Приложение № 5; 

- Непрозрачен  плик с надпис „Ценово  предложение“–  за обект № 2226; 

- Справка  от ТД на НАП за  актуалното състояние  на действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  правоспособност за  моторни  триони и храсторези  – 3 бр.; 

- Свидетелство  за  регистрация  и  талон  за  технически  преглед на моторни  триони 

–  3 бр. 

- Паспорт  за  еднокопитно  животно – 3 бр. коне; 

- Платежно  нареждане  за  внесена  гаранция; 

 

 

Комисията  приключи  публичното  обявяване  на  представените  документи  от  

участника  и   обсъди  редовността  им. 

 

 

 

III. ДОПУСКАНЕ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ  ДО  ПО - НАТАТЪШНО  УЧАСТИЕ  

В  ОТКРИТИЯ  КОНКУРС: 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2218 : 

 

         Участникът   “Кичуков и синове“ ЕООД е  представил  всички  изискуеми  

документи,  оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и Възложителя,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2219: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  „“Кичуков и синове“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2220: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 
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- Участникът  „“Кичуков и синове“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2221: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Кичуков и синове“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2222: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Вемос“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  оформени  и  

попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  посочени  в  

утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  до  по-

нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2223: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Карамишев Груп“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

- Участникът  “ДЗУ Инженеринг“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2224: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Вемос“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  оформени  и  

попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  посочени  в  

утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  до  по-

нататъшно  участие  в  процедурата. 
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ЗА  ОБЕКТ № 2225: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Кичуков и синове“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

 

ЗА  ОБЕКТ № 2226: 

 

       След  направена  проверка на  представените  документи,  комисията  констатира , че : 

      

- Участникът  “Карамишев Груп“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

- Участникът  “ДЗУ Инженеринг“  ЕООД е  представил  всички  изискуеми  документи,  

оформени  и  попълнени  съгласно  изискванията  на  Наредбата  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

посочени  в  утвърдената  документация  за  участие,  поради  което  единодушно  го  допуска  

до  по-нататъшно  участие  в  процедурата. 

 

 

 

              IV.Пристъпи се към втори етап – ОТВАРЯНЕ  НА  ПЛИК с предложено  ценово  

предложение с критерий – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“: 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2218: 

 

          За обект № 2218  при начална цена – 49032,79  лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

49032,79 

  

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2219: 
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          За обект № 2219  при начална цена – 15279,47 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

15279,47 

  

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2220: 

 

          За обект № 2220  при начална цена – 3403,00 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

3403,00 

  

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2221: 

 

          За обект № 2221  при начална цена – 12240,00 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

12240,00 

  

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2222: 
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          За обект № 2222  при начална цена – 3298,97 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Вемос“ ЕООД 

 

3298,97 

  

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2223: 

 

          За обект № 2223  при начална цена – 10657,65 лв. без ДДС,   допуснати  до  

разглеждане  на  ценово  предложение  са  следните  участници – предложили  цена    както 

следва: 

 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Карамишев Груп“ ЕООД 

 

9500,00 

2. „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД 10 000,00 

  

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2224: 

 

          За обект № 2224  при начална цена – 22904,24 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Вемос“ ЕООД 

 

22904,24 

  

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2225: 
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          За обект № 2225  при начална цена – 13457,90 лв. без ДДС,   допуснат  до  разглеждане  

на  ценово  предложение  е  следния  участник – единствен такъв, предложил  обща цена    

както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

13457,90 

  

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2226: 

 

          За обект № 2226  при начална цена – 15572,00 лв. без ДДС,   допуснати  до  

разглеждане  на  ценово  предложение  са  следните  участници – предложили  цена    както 

следва: 

 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

 

1. 

  

„Карамишев Груп“ ЕООД 

 

14000,00 

2. „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД 12700,00 

  

 

 

          V. КЛАСИРАНЕ  НА  ЦЕНОВИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

           ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ И  КЛАСИРАНЕ  ЗА  ОБЕКТИТЕ КАКТО 

СЛЕДВА:  

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2218: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

49032,79 

  

I-во място 
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    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2218: 

         

- На  първо  място – участникът „Кичуков и синове“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 49032,79 /четиридесет и девет хиляди тридесет и два лева и 

седемдесет и девет стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2219: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

15279,47 

  

I-во място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2219: 

         

- На  първо  място – участникът „Кичуков и синове“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 15279,47 /петнадесет  хиляди двеста  седемдесет и девет лева 

и четиридесет и  седем  стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2220: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

3403,00 

  

I-во място 
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    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2220: 

         

- На  първо  място – участникът „Кичуков и синове“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 3403,00 /три хиляди четиристотин и три лева и нула стотинки/ 

без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2221: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

12240,00 

  

I-во място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2221: 

         

- На  първо  място – участникът „Кичуков и синове“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 12240,00 /дванадесет хиляди двеста и четиридесет  лева и нула 

стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2222: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Вемос“ ЕООД 

 

3298,97 

  

I-во място 
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    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2222: 

         

- На  първо  място – участникът „Вемос“ ЕООД, предложил  цена  за  обекта в  размер  

на 3298,97 /три  хиляди двеста  деветдесет и  осем лева  и деветдесет и  седем   

стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2223: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  са следните  участници,   

предложили цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Карамишев Груп“ ЕООД 

 

9500,00 

  

I-во място 

2. „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД 10000,00 II-ро място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2222: 

         

- На  първо  място – участникът „Карамишев Груп“ ЕООД“, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 9500,00 /девет  хиляди и петстотин лева  и нула   стотинки/ 

без ДДС. 

- На  второ  място   - участникът „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 10000,00 /десет  хиляди и лева  и нула   стотинки/ без ДДС. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2224: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 
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1. 

 

„Вемос“ ЕООД 

 

22904,24 

  

I-во място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2224: 

 

- На  първо  място – участникът „Вемос“ ЕООД, предложил  цена  за  обекта в  размер  

на 22904,24 /двадесет и две хиляди деветстотин и  четири лева и  двадесет и 

четири стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2225: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  е  един  участник – единствен 

такъв, който  е   предложил цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 

 

1. 

 

„Кичуков и синове“ ЕООД 

 

13457,90 

  

I-во място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2225: 

         

- На  първо  място – участникът „Кичуков и синове“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 13457,90 /тринадесет хиляди четиристотин петдесет и седем    

лева и деветдесет стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   -няма. 

 

 

 

ЗА  ОБЕКТ  № 2226: 

 

            Допуснат  до  разглеждане  на  ценовото  предложение  са следните  участници,   

предложили цена    както следва: 

 

 

№ по ред  Наименование  на  

участника 

Предложена  цена  

в  лева без ДДС 

Класиране 
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1. 

 

„ДЗУ Инженеринг“ ЕООД 

 

12700,00 

  

I-во място 

2. „Карамишев Груп“ ЕООД 14000,00 II-ро място 

 

 

    Видно  от  гореизложените  данни,  комисията  съобразявайки  се с  обявения  критерий  

на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска  предложена  цена“  комисията  

единодушно  класира  за  обект  № 2226: 

         

- На  първо  място – участникът „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД“, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 12700,00/дванадесет  хиляди и седемстотин лева  и нула   

стотинки/ без ДДС. 

- На  второ  място   - участникът „Карамишев Груп“ ЕООД, предложил  цена  за  

обекта в  размер  на 14000,00 /четиринадесет  хиляди и лева  и нула   стотинки/ 

без ДДС. 

 

 

      

       

        Председателят  на  комисията обяви  открития  конкурс  за  приключил. 

 

Протоколът, ведно  с  цялата  документация, събрана  в  хода  на  провеждане  на  открития  

конкурс  се  предоставя  на  Директора на  ТП  ДГС „Пазарджик“ за  одобрение    по 

установения  в Наредбата  ред. 

 

Настоящият протокол е неразделна част от документацията  по  Открития  конкурс.  

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Илия Шахларски…………/п*/……………………. 

 

Членове:  1. Милена  Воденичарова………/п*/……………………. 

        2. Калина Георгиева, …………/п*/……………………..  
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*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)  

 
 


