
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов № 5, тел.: 058/600678, факс: 058/600658, e-mail: dgs.dobritch@.dDshumen.bg. www.dpshumen.b

30/20.02.2018 г. на Директора на Териториално по деление Държавно горско стопанство 
Добрич в състав:

Председател: инж. Тодор Буров- зам. Директор в ТП ДГС Добрич;

се събра в пълен състав на заседание в административната страда на ТП ДГС 
Добрич и проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС за „Добив на дървесина -  сеч, 
разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина“, съгласно Наредба № 8/ 05.08.2011г. за сечите в горски насаждения, 
разположени в ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Добрич, съгласно Приложение № 1 
-  неразделна част от конкурсните условия, открита със Заповед № РД -  04-13/ 
02.02.2018г. на Директора на ТП ДГС Добрич, оправомощен за това със Заповед № 67/ 
02.02.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен.

За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Наредбата за 
условията и реда за възлагане на дейности в горски територии -  държавна и общинска 
собственост, и за използване на дървесина и недървесни горски продукта /Наредбата/.

На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 
започна своята работа:

1. Представляващ на фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД с оферта с вх. № 514/ 
19.02.2018г., депозирана в 11:30 часа в деловодството на стопанството;

2. Представляващ на фирма „Дан Кос“ ЕООД с оферта с вх. № 515/ 
19.02.2018г., депозирана в 11:45 часа в деловодството на стопанството;

3. Представляващ / По силата на пълномощно, заверено от нотариус Роза 
Кожухарова, нотариус в район PC Варна, с per. № 212, присъства Галя

ПРОТОКОЛ
Днес, 20.02.2018г. в 10.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД -  04 -

Членове:

1. Янка Емилова- юрисконсулт в ТП ДГС Добрич;

2. инж. Константин Костов -лесничей  в ТП ДГС'Добрич;

3. Маринела Русева -  касиер в ТП ДГС Добрич ;

4. Владка Димитрова -  лесничей в ТП ДГС Добрич;

http://www.dpshumen.b


Иванова М аринова/ на фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ООД с оферта с вх. № 
519/ 19.02.2018г., депозирана в 15:40 часа в деловодството на стопанството;

4. Представляващ на фирма „Русия“ ЕООД с оферта с вх. № 520/ 19.02.2018г., 
депозирана в 15:45 часа в деловодството на стопанството;

5. Представляващ на фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД с оферта с вх. № 522/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:48 часа в деловодството на стопанството;

6. Представляващ / По силата на пълномощно, заверено от нотариус Обретен 
Обретенов, нотариус в район PC Балчик, с per. № 109, присъства 
Александър Димитров Пенков/на фирма „Фурнирпласт 2016“ ООД с оферта 
с вх. № 523/ 19.02.2018г., депозирана в 15:50 часа в деловодството на 
стопанството;

7. Представляващ на фирма „Европа 2000“ ЕООД с оферта с вх. № 524/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:52 часа в деловодството на стопанството;

8. Представляващ на фирма „Хоризонти“ ООД с оферта с вх. № 525/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:53 часа в деловодството на стопанството;

9. Представляващ на фирма „Агрогор“ АД с оферта с вх. № 526/ 19.02.2018г., 
депозирана в 15:55 часа в деловодството на стопанството;

10. Представляващ на фирма „Добруджанска гора“ АД с оферта с вх. № 527/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:57 часа в деловодството на стопанството;

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ 
ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

Проверка на представените документа о допускане или оОтстраняване
от участие

ЕКомисията обяви следния дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 
предварително обявените от възложителя условия:

1. Получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи. И 
подписани декларации по чл.21, ал. 6 от Наредбата от членовете на комисията.

2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна 
власт. Констатации относно наличието или липсата на кандидати за всички обекти. 
Вземане на решение за предложение на възложителя за прекратяване на процедурата за 
обектите за които няма кандидати.

3. Отваряне на плика с подадени документи и извършване на проверка относно 
това 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.

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД

По т. 1 . Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи 
и подписани декларации от членовете на комисията.

1. Съгласно получения входящ регистьр на постъпилите оферта и 
представените такива, комисията констатира, че за участие в процедурата са 
получени документи за участие от следните кандидат, а именно: 
фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД, ЕИК 203658190 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Независимост“ 18, ап.2, представлявано от



Гюрсел Гюнер Адил в качеството на управител, с оферта с вх. № 514/ 
19.02.2018г., депозирана в 11:30 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Руен“ 4-1-2, представлявано от Йордан Петров 
Петров в качеството на управител, с оферта с вх. № 515/ 19.02.2018г., 
депозирана в 11:45 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970 със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Отец Паисий“ 11, представлявано от Атанас 
Ганчев Христов в качеството на управител, с оферта с вх. № 519/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:40 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „Русия“ ЕООД, ЕИК 203772660 със седалище и адрес на управление: 
с. Бранище, облает Добрич, община Добрич -  селска, ул. „Дванадесета“ 16, 
представлявано от Петър Иванов Петров в качеството на управител, с оферта 
с вх. № 520/ 19.02.2018г., депозирана в 15:45 часа в деловодството на 
стопанството;

- фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД, Е Ж  202775582 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Армейска“ 1, представлявано от Иво 
Красимиров Петров в качеството на управител, с оферта с вх. № 522/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:48 часа в деловодството на стопанството; 
фирма „ФУРНИПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 204107336 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Добричка епопея“ 10, представлявано от 
Камелия Василева Димитрова в качеството на управител, с оферта с вх. № 
523/ 19.02.2018г., депозирана в 15:50 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, жк. „Дружба“ 4, имот № 454022, представлявано от 
Младен Петров Панайотов в качеството на управител, с оферта с вх. № 524/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:52 часа в деловодството на стопанството; 
фирма „Хоризонти“ ООД, ЕИК 124625303 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, бул. „Трети март“50, представлявано от Димитър 
Костадинов Николов в качеството на управител, с оферта с вх. № 525/ 
19.02.2018г., депозирана в 15:53 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „Агрогор“ АД, Е Ж  124505567 със седалище и адрес на управление: 
гр. Генерал Тошево, ул. „Трети март“ 42, представлявано от Олег Димитров 
Донев в качеството на управител, с оферта с вх. № 526/ 19.02.2018г., 
депозирана в 15:55 часа в деловодството на стопанството;

- фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623, със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ 5, представлявано от Диян 
Начев Димов в качеството на управител, с оферта с вх. № 527/ 19.02.2018г., 
депозирана в 15:57 часа в деловодството на стопанството;

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

По т.2 Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната 
представителна власт. Констатации относно наличието или липсата на кандидати за 
всички обекти. Вземане на решение за предложение на възложителя за прекратяване на 
процедурата за обектите за конто 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 оферта за всички обекти, както 
следва:



1. ОБЕКТ № 1 -  „Дан Кос“ЕООД; „Добрич Лес 2011“ ЕООД;
2. ОБЕКТ № 2 -  „Добрич Лес 2011“ ЕООД; „ИВ КО БГ“ ЕООД;
3. ОБЕКТ № 3 -  „Европа 2000“ ЕООД;
4. ОБЕКТ № 4 -  „Добрич Лес 2011“ ЕООД; „Европа 2000“ ЕООД; 

„Добруджанска гора“ АД;
5. ОБЕКТ № 5 -  „Дан Кос“ЕООД;
6. ОБЕКТ № 6 -  „Лесотрйд Добрич“ ООД;
7. ОБЕКТ № 7 -  „Хоризонти“ ООД;
8. ОБЕКТ № 8 -  „Добрич Лес 2011“ ЕООД; „ФУРНИПЛАСТ 2016“ ООД;
9. ОБЕКТ № 9 -  „Русия“ ЕООД; „Европа 2000“ ЕООД;
10. ОБЕКТ № 10 -  „Добрич Лес 2011“ ЕООД; „Европа 2000“ ЕООД;
11. ОБЕКТ № 11- „Агрогор“ АД;
12. ОБЕКТ № 12- „Добрич Лес 2011“ ЕООД; „Агрогор“ АД; „Добруджанска 

гора“ АД;

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

По т.З Отваряне на плика с подадени документи и извършване на проверка 
относно това 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.

- фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД, ЕИК 203658190 с оферта с вх. № 514/ 
19.02.2018г., за Обект № 6, е представил всички изискуеми, съгласно 
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обекта;

- фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 с оферта с вх. № 515/ 
19.02.2018г., за Обект № 1 и 5, е представил всички изискуеми, съгласно 
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обекта;

- фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970 с оферта с вх. № 519/ 
19.02.2018г., за Обекти № 1, 2, 4. 8. 10 и 12, е представил всички изискуеми, 
съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 
обекта;
фирма „Русия“ ЕООД, ЕИК 203772660 с оферта с вх. № 520/ 19.02.2018г., за 
Обект № 9, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната 
документация документи относно заявеното участие за обекта; 
фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД, ЕИК 202775582 с оферта с вх. № 522/ 
19.02.2018г„ за Обект № 2, е представил всички изискуеми, съгласно 
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обекта;

- фирма „ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 204107336 с оферта с вх. № 523/ 
19.02.2018г„ за Обект № 8, е представил всички изискуеми, съгласно 
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обекта;

- фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 с оферта с вх. № 524/ 
19.02.2018г„ за Обекти № 3, 4. 9 и 10, е представил всички изискуеми, 
съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 
обекта;

- фирма „Хоризонти“ ООД, ЕИК 124625303 с оферта с вх. № 525/ 19.02.2018г., 
за Обект № 7, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната 
документация документи относно заявеното участие за обекта;



- фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567 с оферта с вх. № 526/ 19.02.2018г., за 
Обекти № 11 и 12, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната 
документация документи относно заявеното участие за обекта;

- фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623, с оферта с вх. № 527/
19.02.2018г., за Обекти № 4 и 12, е представил всички изискуеми, съгласно
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обекта;

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

Комисията констатира, че няма основание за отстраняване на кандидати от участие 
в процедурата.

В резултата на направените констатации, комисията единодушно взе следното 
решение и допуска до участие следните кандидати, а именно:

фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД, ЕИК 203658190 за Обект № 6;
- фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 за Обект № 1 и 5;
- фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970 за Обекти № 1, 2, 4. 8. 

10 и 12;
- фирма „Русия“ ЕООД, ЕИК 203772660 за Обект № 9;
- фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД, ЕИК 202775582 за Обект № 2;
- фирма „ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 204107336 за Обект № 8;
- фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 за Обекти № 3, 4. 9 и 10; 

фирма „Хоризонти“ ООД, ЕИК 124625303 за Обект № 7;
- фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567 за Обекти № 11 и 12;
- фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623, за Обекти № 4 и 12;

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА -  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ЕСъобразно констатациите от първия етап на процедурата, комисията обяви 
следния дневен ред на заседанието за провеждане на втори етап, съгласно 
предварително обявените от възложителя условия, а именно:

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 
кандидати до класиране.

2. Обявяване на ценовите предложения и класиране на кандидатите по обекти.
3. Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване на 

процедурата, в случай на липса на кандидат поради отстраняване на участник от 
съответния обект.

4. Закриване на провеждането на процедурата за съответния обект.

Действия на комисията съгласно обявения дневен ред
По т.1 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 
конто да не съответстват на изискванията на възложителя, поради което не са налице 
основания за отстраняване на кандидати на този етап на процедурата.

По т.2 Обявяване на ценовите предложения и класиране на участниците по 
обекти. Комисията обяви цените на кандидатите и единодушно извърши следното 
класиране:



За Обект №  1. подотдел 61 -  а, прогнозно количества дървесина в м3 -  1283, 
обща пределна стойност в лв. без ДЦС -  15 396,00 лв., гаранция за участие в лв. -  
769.80лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 предложена обща цена от 15 396.00 
лв. без ДЦС;

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 148107162, предложена обща цена от 
11 547,00 лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
148107162, предложена обща цена от 11 547,00 л в. без ДДС;

Класира на второ място фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 
предложена обща цена от 15 396.00 лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране. комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 1 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 2. подотдел 122 -  р, прогнозно количества дървесина в м3 -  1326, 
обща пределна стойност в лв. без ДЦС -  15 912,00 лв., гаранция за участие в лв. -  
795.60лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970 предложена обща цена от 
13 909.74 лв. без ДЦС;

фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД, ЕИК 202775582, предложена обща цена от 11 999.00 
лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „ИВ КО БГ“ ЕООД, ЕИК 202775582, 
предложена обща цена от 11 999.00 лв. без ДЦС;

Класира на второ място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
201645970 предложена обща цена от 13 909.74 лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 2 кандидата класиран на първо място.

За Обект №  3. подотдел 209 -  а, прогнозно количества дървесина в м3 -  1636, 
обща пределна стойност в лв. без ДЦС -  19 632,00 лв., гаранция за участие в лв. -  
981.60лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 с предложена обща цена от 13 006. 
20 лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 с 
предложена обща цена от 13 006. 20 лв. без ДЦС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 3 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 4. подотдел 124 -  в, прогнозно количества дървесина в м3 -  1279, 
обща пределна стойност в лв. без ДЦС -  15 348,00 лв., гаранция за участие в лв. -  
767.40лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970 предложена обща цена от 
13 416.71 лв. без ДЦС;

фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 предложена обща цена от 10 
168.05 лв. без ДЦС;

фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623 с предложена цена от 14 000,00 
лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393 
предложена обща цена от 10 168.05 лв. без ДЦС;

Класира на второ място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
201645970 предложена обща цена от 13 416.71 лв. без ДДС;

Класира на трето място фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623 с 
предложена цена от 14 000,00 лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 4 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 5, подотдел 210 -  н, прогнозно количества дървесина в м3 -  1262, 
обща пределна стойност в лв. без ДЦС -  15 144,00 лв., гаранция за участие в лв. -  
757.20лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, предложена обща цена от 15 144.00 
лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, 
предложена обща цена от 15 144.00 лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 5 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 6. прогнозно количества дървесина в м3 -  1358, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  16 407.80 лв., гаранция за участие в лв. -820. 39лв.;



Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД, ЕИК 203658190 с предложена обща цена от 
16 207, 80 лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Лесотрейд Добрич“ ООД, ЕИК 203658190 с 
предложена обща цена от 16 207, 80 лв. без ДЦС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 6 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 7, прогнозно количества дървесина в м3 -  1275, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  15 389. 44 лв., гаранция за участие в лв. -  769.47лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Хоризонти“ ООД, ЕИК 124625303, предложена обща цена от 15 389.44 
лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Хоризонти“ ООД, ЕИК 124625303, 
предложена обща цена от 15 389.44 лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 7 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 8. прогнозно количества дървесина в м3 -  1439, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  17 268.00 лв., гаранция за участие в лв. -  863.40лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970, предложена обща цена от 
16 449,00лв. без ДЦС;

фирма „ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 204107336, предложена обща цена от 
14 100,23лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „ФУРНИПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 
204107336, предложена обща цена от 14 100,23лв. без ДЦС;

Класира на второ място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
201645970, предложена обща цена от 16 449,00лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 8 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 9. прогнозно количества дървесина в м3 -  1492, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  17 904.00 лв., гаранция за участие в лв. -  895.20лв.;



Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Русия“ ЕООД, ЕИК 203772660, предложена обща цена от 17 290,00лв. 
без ДЦС;

фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393, предложена обща цена от 11 861, 
40лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393, 
предложена обща цена от 11 861, 40лв. без ДДС;

Класира на второ място фирма „Русия“ ЕООД, ЕИК 203772660, предложена 
обща цена от 17 290,00лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 9 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 10. прогнозно количества дървесина в м3 -  1575, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  18 900.00 лв., гаранция за участие в лв. -  945,00лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393, предложена обща цена от 12 521, 
25лв. без ДЦС;

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970, предложена обща цена от 
14 962, 50лв. без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Европа 2000“ ЕООД, ЕИК 124705393, 
предложена обща цена от 12 521, 25лв. без ДДС;

Класира на второ място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
201645970, предложена обща цена от 14 962, 50лв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 10 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 11. прогнозно количества дървесина в м3 -  1472, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  17 664,00 лв., гаранция за участие в лв. -  883, 20лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567, предложена обща цена от 17 600, ООлв. 
без ДЦС;

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567, предложена 
обща цена от 17 600, ООлв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 11 кандидата класиран на първо място.



За Обект № 12. прогнозно количества дървесина в м3 -  1566, обща пределна 
стойност в лв. без ДЦС -  18 792,00 лв., гаранция за участие в лв. -  939, 60лв.;

Подали оферти и допуснати до участие са следните кандидати при посочени от 
тях цени, а именно:

фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567, предложена обща цена от 18 792, ООлв. 
без ДЦС;

фирма „Цобруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623, предложена обща цена от 
17 200,ООлв. без ДДС;

фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970, предложена обща цена от 
14 094,00 лв. без ДДС.

в резултата 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:

Класира на първо място фирма „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 
201645970, предложена обща цена от 14 094,00 лв. без ДДС.

Класира на второ място фирма „Добруджанска гора“ АД, ЕИК 124124623, 
предложена обща цена от 17 200,ООлв. без ДДС;

Класира на трето място фирма „Агрогор“ АД, ЕИК 124505567, предложена 
обща цена от 18 792, ООлв. без ДДС;

В резултат на обявеното класиране, комисията единодушно взе решение и 
обяви за спечелил Обект № 12 кандидата класиран на първо място.

По т.З 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 на участник.

По т.4 След приключване на работата си, комисията единодушно взе решение за 
закриване на провеждането на процедурата.

Неразделна част от настоящий протокол а контролните листи за 
съответствие на кандидатите и офертите им с изискванията на възложителя.

Настоящий протокол се представи на органа открил процедурата на 
 ................ 2018г.

I_____

Чл.2 от ЗЗЛД
Председател

1инж. Тодор Бу{|эв- зам. Директор в ТП ДГС Добрич;

Член'^-
, Чл.2 от ЗЗЛД
1. а Емилова- юрисконсулт в ТП ДГС Добрич;

Константин Костов -  лесничей в ТП ДГС Добрич; 

Русева -  касиер в ТП ДГС Добрич ; 

Димитрова -  лесничей в ТП ДГС Добрич;


