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УТВЪРЖДАВАМ!
ДИРЕКТОР

Вх.№ ОД-ОЗ-178/10Л2.2021 г. ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“:....... П*...........
/инж. Ж. Димитров/

Дата: 13Л2.2021 г.

П Р О Т О К О Л

За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит конкурс за 
възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти на територията на 
„ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 
и 2210, открит със Заповед № РД-10-259/24Л 1.2021г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград”, 
по реда 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” /ДВ, бр. 96/ 06Л2.2011 г./, наричана за краткост „Наредбата”.

Днес, 10Л2.2021г. в гр. Тополовград, комисия определена със Заповед № РД-10- 
386/10Л2.2021 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” в състав:
Председател: инж. Я.М -  зам. директор ТП „ДЛС Тополовград“;

> 1.К.Г -счетоводител;
> 2. Б.Ч< " адвокат,

се събра на заседание в 10:00 ч. и констатира, че до обявения краен срок за подаване на оферти 
за участие в открития конкурс -  17:00 часа на 09Л2.2021г., съгласно предоставения на 
комисията регистър на офертите са постъпили 3 /три/ оферти по реда на постъпването, както 
следва:

1. „ДЕЛТА“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-162/09.12.2021г., 16.11ч., 
регистриран като участник под съответен № 1; кандидат за Обекти №№ 2206; 2207; 2208; 2209; 
2210;

2. „КАНУС“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-163/09.12.2021г., 16.18ч., 
регистриран като участник под съответен № 2; кандидат за Обекти №№ 2207; 2209;

3. „КАРОВ“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-164/09.12.2021г., 16.19ч., 
регистриран като участник под съответен № 3; кандидат за Обекти №№ 2209; 2210;

След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали оферти, 
членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал. 6 от 
Наредбата.

На заседанието на комисията не присъстват представители на регистрираните 
участници.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с представените оферти, по реда на 
тяхното постъпване, както следва:

1. „ДЕЛТА“ ЕООД - комисията след отварянето, извърши проверка за съответствието 
на предложението с предварително обявените условия. След запознаване с представените от
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участника документи се установи следното: съгласно Документацията за участие Раздел II, т.
1.13 следва да разполага с минимални технически и кадрови възможности за изпълнение на 
дейностите -  за всеки обект най-малко по 2 /два/ БМТ, както и по 1 бр. специализирана 
горска техника /горски влекач/, както и да имат сключени трудови договори с минимум 
2/двама/ работник-секачи и по 1 /един/ тракторист за всеки обект. Посочените 
обстоятелства следва да бъдат декларирани от участника в Декларация за техническо 
оборудване за изпълнение Приложение 4 от документацията. В представената от участника 
Декларация, в точка Б) собствена или наета горска техника е посочено по 2 броя, както и 
обекта, но не и вида горска техника, т.е. не става ясно по 2 броя какво притежава или е наел 
участника. В точка В) Друга (по преценка на участника) от Декларация Приложение 4 са 
посочени 4 броя харвестър, но никъде в декларацията не е декларирано наличието на работник 
-  тракторист.

От представените документи за участие не става ясно дали участникът разполага с 
минималните технически и кадрови възможности за изпълнение на дейностите, следователно 
същият не отговаря на минималните изисквания.

В тази връзка на основание Раздел IV Процедура по разглеждане, оценяване и 
класиране на представените оферти., т.2. Основание за недопускане или отстраняване на 
кандидатите от участие в процедурата от Документацията за участие, Комисията реши: 
отстранява от по-нататъшно участие „ДЕЛТА“ ЕООД, тъй като същият е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2. „КАНУС“ ООД - комисията след отварянето, извърши проверка за съответствието 
на предложението с предварително обявените условия и констатира, че няма основания за 
отстраняване от участие в процедурата. Участникът представя всички необходими документи 
за участие и доказателства относно технически и кадрови възможности.
Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие „КАНУС“ ООД.

3. „КАРОВ“ ЕООД - комисията след отварянето, извърши проверка за съответствието 
на предложението с предварително обявените условия. След запознаване с представените от 
участника документи се установи следното: съгласно Документацията за участие Раздел II, т.
1.13 следва да разполага с минимални технически и кадрови възможности за изпълнение на 
дейностите -  за всеки обект най-малко по 2 /два/ БМТ, както и по 1 бр. специализирана 
горска техника /горски влекач/, както и да имат сключени трудови договори с минимум 
2/двама/ работник-секачи и по 1 /един/ тракторист за всеки обект. Посочените 
обстоятелства следва да бъдат декларирани от участника в Декларация за техническо 
оборудване за изпълнение Приложение 4 от документацията. В представената от участника 
Декларация, липсва деклариране относно наличието на работник -  тракторист.

От представените документи за участие не става ясно дали участникът разполага с 
минималните кадрови възможности за изпълнение на дейностите, следователно същият не 
отговаря на минималните изисквания.

В тази връзка на основание Раздел IV Процедура по разглеждане, оценяване и 
класиране на представените оферти., т.2. Основание за недопускане или отстраняване на 
кандидатите от участие в процедурата от Документацията за участие, Комисията реши: 
отстранява от по-нататъшно участие „КАРОВ“ ЕООД, тъй като същият е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на 
допуснатите участници:

1. „КАНУС“ ООД

За обект № 2207 -  начална цена 16 430,00 лв. без ДДС -  предложена цена 16 430,00 лв. 
/шестнадесет хиляди четиристотин и тридесет лева/ без ДДС

За обект № 2209 -  начална цена 21 916,00лв. без ДДС -  предложена цена 21 916,00 лв. 
/двадесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет лева/ без ДДС



След разглеждане на предложенията, комисията пристъпи към оценка и класиране. 
Комисията извърши класирането съгласно предварително обявените условия, както следва:

За обект № 2206 - начална цена 27 238,00 лв. без ДДС, количество дървесина 866 м3 и срок 
за изпълнение 31.07.2022г.

НЯМА КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ.

За обект № 2207 - начална цена 16 430,00 лв. без ДДС, количество дървесина 531 м3 и срок 
за изпълнение 31.07.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н.Митев - 
управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска 
предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 16 430,00 лв. /шестнадесет хиляди 
четиристотин и тридесет лева/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2208 - начална цена 12 316,00лв. без ДДС, количество дървесина 403 м3 и срок за 
изпълнение 31.07.2022г.

НЯМА КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ.

За обект № 2209 - начална цена 21 916,00лв. без ДДС, количество дървесина 723 м3 и срок за 
изпълнение 31.07.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н.Митев - 
управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-ниска 
предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 21 916,00 лв. /двадесет и една 
хиляди деветстотин и шестнадесет лева/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2210 - начална цена 15994,00 лв. без ДДС, количество дървесина 512 м3 и срок за 
изпълнение 31.07.2022г.

НЯМА КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ.

Председателят на комисията обяви горните резултати от класирането и закри 
заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и ведно с цялата 
документация си предоставя на Директора на ТП ДЛС -  Тополовград за утвърждаване и 
обявяване на резултатите от класирането на дата 10.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............П*.....................
/инж. Я. М./

ЧЛЕНОВЕ: 1  П*....................  2 ....................П*..............
/К. Г./ /Б. Ч./

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


