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ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД  с 

вх.номер на документацията № 2851/05.10.2017г.-15,47 

Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на 

документацията 2852/05.10.2017г.-15,50 

Диян Начев Димов представляващ ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с вх.номер на 

документацията 2853/05.10.2017г.-15,55ч. 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – проверка на представените документи и допускане или 

отстраняване от участие 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и 

подписване на  декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата от членовете на комисията. 

2.Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна 

власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички обекти. Вземане на 

решение за предложение до възложителя за прекратяване на процедурата за обектите за 

които няма кандидати. 

3. Отваряне на плика с подадените документи и извършване на проверка дали са 

оформени съгласно предварително обявените от възложителя изисквания и проверка за 

наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка на 

документите на всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете 

на комисията и кандидата. 

4.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване на кандидат/и от участие в 

процедурата. 

 II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯТ ДНЕВЕН 

РЕД. 

По точка 1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях 

документи, и подписване на  декларация от членовете на комисията. 

1. Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени документи за участие от следните кандидати: 

 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 седалище и адрес на управление в 

гр.Добрич ж.к. ДРУЖБА 4 - ИМОТ № 454022, 0895 631180, evropa_2000@abv.bg, 

представлявано от Младен Панайотов – управител, с входящ номер на документацията 

№ 2838/05.09.2017г.-11,35ч.  за Обект №8 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, седалище и адрес на управление в гр.Добрич, 

ул. Армейска 1, 0877772966, ivo.petrov7@gmail.com, представлявано от Иво Петров – 

управи тел, с входящ номер на документацията № 2845/05.10.2017г.-14,20 за Обект №7 

и 9 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, седалище и адрес на управление в гр.Добрич, 

УЛ. РУЕН 4-1-2, 0884247544, dankos_1942@abv.bg, представлявано от Йордан Петров 

Петров – управител, с входящ номер на документацията № 2846/05.10.2017г.-14,30 за 

Обект №5, 8, 9 и 10 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190 седалище и адрес на управление в 

гр. Добрич 9300, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ No 18, ап. 2, тел.: 0888 281826, 

branimir_popov@abv.bg, представлявано от ГЮРСЕЛ ГЮНЕР АДИЛ– управител, с 

входящ номер на документацията № 2847/05.10.2017г.-14,50 за Обект № 4 

АГРОГОР АД с ЕИК  124505567, седалище и адрес на управление в гр. Генерал 

Тошево 9500, ул. ТРЕТИ МАРТ No 42, 0888325548, agrogor@abv.bg, представлявано от 

242Олег Донев – управител, с входящ номер на документацията № 2848/05.10.2017г.-

15,20 за Обект № 2 и 5 



 

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК  204334031, седалище и адрес на управление в област 

Добрич, община Генерал Тошево, с. Спасово 9561, ул. Двадесет и шеста No 24, 

представлявано от Стелиян Делев Стоянов с входящ номер на документацията № 

2849/05.10.2017-15,35, за Обект № 10 

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК  201645970, седалище и адрес на управление в 

гр. Варна 9000, ул.ОТЕЦ ПАИСИЙ No 11, 0886103808, dobrichles2011@abv.bg, 

представлявано от Галя Иванова Иванова, пълномощник на АТАНАС ГАНЧЕВ 

ХРИСТОВ, управител с входящ номер на документацията № 2850/05.10.2017г.-15,45 за 

Обект № 1 и 7 

 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК  124625303  седалище и адрес на управление в гр. 

Добрич 9300, БУЛ. ТРЕТИ МАРТ No 50, представлявано от ДИМИТЪР 

КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ, с входящ номер на документацията № 2851/05.10.2017г.-

15,47 за Обект № 3 
 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК  203772660 седалище и адрес на управление в с.Бранище 9361, 

ул. ДВАНАДЕСЕТА No 16, 0889233283, rusia_eood@abv.bg представлявано от Петър 

Иванов Петров с входящ номер на документацията №2852/05.10.2017г.-15,50 за Обект № 6 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК  124124623 седалище и адрес на управление в 

гр. Добрич ул.МАРИН ДРИНОВ 5, 603035, dobgora@abv.bg представлявано от Диян Начев 

Димов с входящ номер на документацията 2853/05.10.2017г.-15,55ч. за Обект № 2 и 5 

 

2. Членовете на комисията подписаха декларация  по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

 

По точка 2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната 

представителна власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички 

обекти. Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване на 

процедурата за обектите за които няма кандидати. 

 

1.Комисията след проверка на самоличността на присъстващите представители на 

кандидатите, констатира че същите имат представителна власт. 

2. Комисията констатира, че има подадени документи за всички обекти, както 

следва: 
ОБЕКТ КАНДИДАТ 

ОБЕКТ 1 ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД за Обект № 1 и 7 

 

ОБЕКТ 2 АГРОГОР АД за Обект № 2 и 5 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД за Обект № 2 и 5 

ОБЕКТ 3 ХОРИЗОНТИ ООД за Обект № 3 

 

ОБЕКТ 4 ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД за Обект № 4 

 

ОБЕКТ 5 ДАН-КОС ЕООД за Обект №5, 8, 9 и 10 

АГРОГОР АД за Обект № 2 и 5 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД за Обект № 2 и 5 

ОБЕКТ 6 РУСИЯ ЕООД за Обект № 6 

 

ОБЕКТ 7 ИВ КО БГ ЕООД за Обект №7 и 9 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД за Обект № 1 и 7 

 

ОБЕКТ 8 ЕВРОПА 2000 ЕООД за Обект №8 

ДАН-КОС ЕООД за Обект №5, 8, 9 и 10 

 

ОБЕКТ 9 ИВ КО БГ ЕООД за Обект №7 и 9 

ДАН-КОС ЕООД за Обект №5, 8, 9 и 10 

 

ОБЕКТ 10 ДАН-КОС ЕООД за Обект №5, 8, 9 и 10 



 

ЕТЕЙН ЕООД за Обект № 10 

 

 

3. Поради констатацията в т.2 комисията обяви, че няма основание на този етап да 

се прекратява процедурата. 

 

По точка 3. Отваряне на пликовете с подадените документи по реда на входящите 

им номера, и извършване на проверка дали са оформени съгласно предварително 

обявените изисквания и проверка за наличието на всички изискуеми документи. 

Отразяване на направената проверка на документите на всеки от кандидатите в 

контролен лист и подписването му от членовете на комисията и кандидата. 

Относно кандидатите Комисията констатира: 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 входящ номер на документацията № 

2838/05.09.2017г.-11,35ч.  за Обект №8, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, с входящ номер на документацията № 

2845/05.10.2017г.-14,20 за Обект №7 и 9, , е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с входящ номер на документацията № 

2846/05.10.2017г.-14,30 за Обект №5, 8, 9 и 10, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190 с входящ номер на 

документацията № 2847/05.10.2017г.-14,50 за Обект № 4, е представил всички 

изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 

участие за обектите. 

АГРОГОР АД с ЕИК  124505567, с входящ номер на документацията № 

2848/05.10.2017г.-15,20 за Обект № 2 и 5, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК  204334031, с входящ номер на документацията № 

2849/05.10.2017-15,35, за Обект № 10, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК  201645970, с входящ номер на документацията 

№ 2850/05.10.2017г.-15,45 за Обект № 1 и 7, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК  124625303  с входящ номер на документацията № 

2851/05.10.2017г.-15,47 за Обект № 3, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК  203772660 с входящ номер на документацията 

№2852/05.10.2017г.-15,50 за Обект № 6, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК  124124623 с входящ номер на документацията 

2853/05.10.2017г.-15,55ч. за Обект № 2 и 5, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

 

По точка 4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в 

процедурата. 

1. Комисията констатира, че няма основание за отстраняване на кандидати от 

участие в процедурата. 



 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение и ДОПУСКА до участие следните кандидати: 

 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 за Обект №8 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, за Обект №7 и 9,  

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, за Обект №5, 8, 9 и 10 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190 за Обект № 4 

АГРОГОР АД с ЕИК  124505567 за Обект № 2 и 5 

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК  204334031, за Обект № 10 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК  201645970, за Обект № 1 и 7 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК  124625303  за Обект № 3 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК  203772660 за Обект № 6 

 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

I. Съобразно констатациите от първия етап на процедурата, Комисията обяви 

следният дневен ред на заседанието за провеждане на втория етап, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

 

1.Отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците и обявяване на 

предложените цени. Проверка на ценовите предложения за съответствие с процедурните 

условия и вземане на решение за отстраняване или допускане на кандидатите до 

класиране. 

2. Обявяване на ценовите предложения и класиране на кандидатите по обекти. 

3.Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване 

провеждането на процедурата, в случай на липса на кандидат поради отстраняване 

от участие за съответния обект. 
4.Закриване на провеждането на процедурата за съответния обект. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията отвори пликовете на участниците по реда на подаване на офертите за 

всеки обект, и след като извърши проверка за съответствие на ценовите предложения с 

изискванията на възложителя, констатира че няма ценови предложения които да не 

съответстват на условията на възложителя, поради което не са налице основания за 

отстраняване на кандидати на този етап от процедурата. 

 

По точка Втора: 

Обявяване на ценовите предложения и класиране на кандидатите по обекти. 

Комисията ОБЯВИ цените на кандидатите и единодушно извърши следното 

класиране: 

За Обект № 1  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

3-в1, 4-б, 4-у, 

12-в 
794 14699,93 735,00 



 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 с предложена обща цена от 

14000,00 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

14000,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 1 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 2  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

8-е, 43-а, 50-в, 

221-е 
784 14682,46 734,12 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567 с предложена обща цена от 14682,00 лв.без 

ДДС; 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с предложена обща цена от 

14680,00 лв. без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД   

АГРОГОР АД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

14680,00 лв.без ДДС 14682,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 2 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 3  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

8-н, 43-в 645 12018,32 600,92 



 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303 с предложена обща цена от 12018,32 

лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ХОРИЗОНТИ ООД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

12018,32 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 3 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 4  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

10-с, 48-е, 218-

г 
760 14141,47 707,07 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190 с предложена обща цена от 

14140,00 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

14140,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 4 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 5  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

50-г, 61-ж 588 11050,92 552,55 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 с предложена обща цена от 11050,00 лв.без 

ДДС; 



 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567, с предложена обща цена от 8550,00 лв. без 

ДДС; 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с предложена обща цена от 

11050,92  лв.без ДДС; 

 В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 

 
  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

АГРОГОР АД   

ДАН-КОС ЕООД 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

8550,00 лв.без ДДС 11050,00 лв.без ДДС 11050,92 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място Трето място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 5 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 6  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

58-б, 89-к, 210-

п 
642 12044,24 602,21 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660 с предложена обща цена от 11999,00 лв.без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

РУСИЯ ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА 

11999,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 6 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 7  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

89-з, 105-з, 169-

д 
662 12267,39 613,37 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 



 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582 с предложена обща цена от 12200,00 лв.без 

ДДС; 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970, с предложена обща цена от 

11000,00 лв. без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД   

ИВ КО БГ ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 11000,00 лв.без ДДС 12200,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 7 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 8  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

110-б 557 10379,18 518,96 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 с предложена обща цена от 10379,18 

лв.без ДДС; 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с предложена обща цена от 7473,00 лв. без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДАН-КОС ЕООД   

ЕВРОПА 2000 ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 7473,00 лв.без ДДС 10379,18 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 8 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 9  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

182-в, 182-г 589 11028,91 551,45 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582 с предложена обща цена от 11000,00 лв.без 

ДДС; 



 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с предложена обща цена от 11000,00 лв. без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, и след проведен публично жребий за 

опредляне на класиран на първо място, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДАН-КОС ЕООД   

ИВ КО БГ ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 11000,00 лв.без ДДС 11000,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 9 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 10  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна стойност 
в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в 

лева 

147-б, 170-б, 170-б 500 9264,38 463,22 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 с предложена обща цена от 6438,74 лв.без 

ДДС; 

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031, с предложена обща цена от 7980,00 лв. без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на основание 

чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения критерии за 

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДАН-КОС ЕООД 

ЕТЕЙН ЕООД  

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 6438,74 лв.без ДДС 7980,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 10 кандидата класиран на първо място. 

 

По точка Трета: 

Комисията установи, че няма основание за вземане на решение за предложение до 

възложителя за прекратяване провеждането на процедурата, в случай на липса на 

кандидат поради отстраняване от участие. 

 

По точка Четвърта за Обект № 10: 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на процедурата. 
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