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Вх.№ ОД-03-JT ^./l 1.04.2022 г. ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД

УТВЪРЖДАВАМ!
ДИРЕКТОР

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 и изсичане на подлее в обекти 
на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 2206, 
2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-68/23.03.2022г. 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/ 06.12.2011 г./, наричана 
за краткост „Наредбата”.

Днес, 11.04.2022г. в гр. Тополовград, комисия определена със Заповед № РД-10- 
78/11.04.2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” в състав:
Председател: инж. Ян~  М; -  зам. директор ТП „ДЛС Тополовград”;

^  1. К ”  Г I -  счетоводител;
>  2. Ь< ”  1ц с~^~~....."-ад вокат ,

се събра на заседание в 14:00 ч. и констатира, че до обявения краен срок за подаване на оферти 
за участие в открития конкурс -  17:00 часа на 08.04.2022г., съгласно предоставения на 
комисията регистър на офертите са постъпили 3 /три/ оферти по реда на постъпването, както 
следва:

1. „МИК 7476“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-50/07.04.2022г., 08.40ч., 
регистриран като участник под съответен № 1; кандидат за Обект № 2226;

2. „ДАЙЦ“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-51/08.04.2022г., 13.21 ч., 
регистриран като участник под съответен № 2; кандидат за Обекти №№ 2223, 2224;

3. „КАНУС“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-53/08.04.2022г., 15.22ч., 
регистриран като участник под съответен № 3; кандидат за Обекти №№ 2206, 2208 и 2212;

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.„МИК 7476“ 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.

За обект № 2225 -  НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ.



2. „ д а и ц ” - 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 „ДАЙЦ“ ЕООД.

3. „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.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на 
допуснатите участници, по реда на подаване на офертите, както следва:

1. „МИК 7476“ ООД
За обект № 2226 -  начална цена 15 930,15 лв. без ДДС -  предложена цена 15 899,00 лв. 
/петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 0 стотинки/ без ДДС

2. „ДАЙЦ“ ЕООД
За обект № 2223 -  начална цена 28 641,20 лв. без ДДС -  предложена цена 28 641,20 лв. 
/двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС 
За обект № 2224 -  начална цена 27 174,64 лв. без ДДС -  предложена цена 27 174,64 лв. 
/двадесет и седем хиляди сто седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без 
ДДС

3. „КАНУС“ ООД
За обект № 2206 -  начална цена 29 680,00 лв. без ДДС -  предложена цена 29 680,00 лв. 
/двадесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ без ДДС 
За обект № 2208 -  начална цена 13 122,00 лв. без ДДС -  предложена цена 13 122,00 лв. 
/тринадесет хиляди сто двадесет и два лева и 0 стотинки/ без ДДС
За обект № 2212 -  начална цена 16 476,00 лв. без ДДС -  предложена цена 16 456,00 лв. 
/шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева и 0 стотинки/ 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 29 680,00 лв. без ДДС, количество дървесина 866 мЗ и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Нс *
М .з  - управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най- 
ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 29 680,00 лв. /двадесет и 
девет хиляди шестстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

За обект №  2208 - начална цена 13 122,00 лв. без ДДС, количество дървесина 403 мЗ и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Н<____  _______
М управител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-
ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 13 122,00 лв. /тринадесет 
хиляди сто двадесет и два лева и 0 стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2212 - начална цена 16 476,00 лв. без ДДС, количество дървесина 508 мЗ и срок 
за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „КАНУС“ ООД, ЕИК 202117399, представлявано от Не 
М правител, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, "Яне Сандански" № 4, с най-



ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 16 456,00 лв. /шестнадесет 
хиляди четиристотин петдесет и шест лева и 0 стотинки / без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2223 - начална цена 28 641,20лв. без ДДС, количество дървесина 778 мЗ, подлее 
315 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.
Първо място „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670, представлявано от Це 
В I - управител, седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“
№ 49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 28 641,20 лв. 
/двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки/без ДДС. 

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2224 - начална цена 27 174,64лв. без ДДС, количество дървесина 820 мЗ, подлее 
8 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.
Първо място „ДАЙЦ“ ЕООД, ЕИК 160075670, представлявано от Цв 
В' - управител, седалище и адрес на управление: гр.Тополовград, ул.“Васил Левски“
№ 49, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности - 27 174,64 лв. 
/двадесет и седем хиляди сто седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ без

Второ място -  няма класиран участник.

За обект № 2225 - начална цена 67 249,67 лв. без ДДС, количество дървесина 1944 мЗ, подлее 
277 и срок за изпълнение 31.12.2022г.

НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ.

За обект № 2226 - начална цена 15 930,15 лв. без ДДС, количество дървесина 510 мЗ, подлее 
26дка и срок за изпълнение 31.12.2022г.

Първо място „МИК 7476“ ООД, ЕИК 202713634, представлявано от Ма 
Кт -  управител, седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара 
Загора, ж.к. Съединение, бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 25, с най-ниска предложена цена за изпълнение 
на възложените дейности - 15 899,00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет 
лева и 0 стотинки/ без ДДС.

Второ място -  няма класиран участник.

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 се предоставя на Директора на ТП ДЛС -  Тополовград за утвърждаване и 
обявяване на резултатите от класирането на дата 11.04.2022г.

ДДС.
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