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Днес 25.08.2021 г. от 13.30 часа в гр. Самоков, ул. „Софийско шосе” № 20 на
основание Заповед № РД 07-293/25.08.2021г. на Директора на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Самоков” се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ангел Беличенов – гл. експерт при ЮЗДП Благоевград
ЧЛЕНОВЕ: Елена Д. Стаменова - юрисконсулт на ТП ДГС Самоков
Гергана Л. Ихтиманска - РСО на ТП ДГС Самоков
която да проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков“ в обект № 2156,
подотдели 380 „с,ц“ открит със Заповед № РД-07-268/06.08.2021г.
След проверка на състава, председателят на комисията констатира, че всички
членове са на лице.
Председателят откри заседанието, като съобщи, че са валидни разпоредбите на чл.
65 във връзка с чл. 49, ал.1, т.2 и чл. 53, ал. 2 от 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 /НУРВИДГТ/,
условията и тръжната документация, одобрени със Заповед № РД 07 - 268/06.08.2021
година.
След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията попълниха
декларация по чл.21, ал.6 във връзка с чл.21, ал.7 от НУРВИДГТ.
Председателят обяви, че има подадени 6 /шест/ оферти, съгласно извлечение от
списъка с участниците и представените от тях оферти, които са приети от Елка Зърнева деловодител при ТП ДГС Самоков, депозирани в административната сградата на ТП ДГС
Самоков, гр. Самоков в срока, упоменат в тръжната документация, а именно - до 16:00
часа на 24.08.2021 година.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„КЕДЪР - ЛЕС“ ЕООД, вх. № 09-02-73/1 депозирана на 24.08.2021 г., в 08:39 часа.
„СЛАВА САВА Г 10“ ЕООД, вх. № 09-02-73/2 депозирана на 24.08.2021 г., в 10:02 часа.
„ГАВАДИНОВ ЛЕС“ ЕООД, вх. № 09-02-73/3 депозирана на 24.08.2021 г., в 13:57 часа.
„АРСА ЛЕС” ООД, вх. № 09-02-73/4 депозирана на 24.08.2021 г., в 14:45 часа.
„СОТИРОНИ-88“ ООД, вх. № 09-02-73/5 депозирана на 24.08.2021 г., в 15:08 часа.
„КРУП ИНВЕСТ 4“ ООД, вх. № 09-02-73/6 депозирана на 24.08.2021 г., в 15:41 часа.

На заседанието на комисията присъстваха представители на фирма ''Гавадинов лес'' ЕООД,
''Круп Инвест 4'' ООД, ''Сотирони – 88'' ООД и ''Слава Сава Г 10'' ЕООД. Председателя на
комисията провери самоличността на присъстващите представители, участници в търга.
ПЪРВИ ЕТАП
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и
проверка на документите на участниците за обект № 2156, подотдели 380 „с,ц“.
Вх. № 09-02-73/1 - 24.08.2021г. - „КЕДЪР-ЛЕС” ЕООД, гр. Самоков.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.

Вх. № 09-02-73/2 - 24.08.2021г. - „Слава Сава Г 10” ЕООД, с. Бели Искър.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.
Вх. № 09-02-73/3 - 24.08.2021г. - „ГАВАДИНОВ ЛЕС” ЕООД, гр. Самоков.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.
Вх. № 09-02-73/4 - 24.08.2021г. - „АРСА ЛЕС” ООД, гр. Самоков.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.
Вх. № 09-02-73/5 - 24.08.2021г. - „Сотирони-88” ООД, гр. Самоков.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.
Вх. № 09-02-73/6 - 24.08.2021г. - „Круп Инвест 4” ООД, гр. Самоков.
Председателят отвори плика с офертата и комисията пристъпи към проверка и
оповестяване на документите, като за наличието на всеки се попълваше предварително
подготвен опис.
Комисията след разглеждане на всички документи установи, че са налице изискуемите се
от органа и допуска участника до по - нататъшно участие.
ВТОРИ ЕТАП
Отваряне на плик ''Ценово предложение''.
Допуснати до участие шест участника:
1. „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Струма” № 17, вписано в
АВ с ЕИК 130945934 - ценовото предложение е попълненo правилно с всички реквизити и
участника предлага цена 36 100.00 лева без ДДС при обявена начална цена 22 493.00
лева без ДДС.
2. „Слава Сава Г 10” ЕООД, с адрес на управление с. Бели Искър, ул. „3-та” № 2, вписано
в АВ с ЕИК 202011645 - ценовото предложение е попълненo правилно с всички реквизити
и участника предлага цена 35 000.00 лева без ДДС при обявена начална цена 22 493.00
лева без ДДС.
3. „Гавадинов лес” ЕООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” №
18, вписано в АВ с ЕИК 201455736 - ценовото предложение е попълненo правилно с
всички реквизити и участника предлага цена 28 550.00 лева без ДДС при обявена начална
цена 22 493.00 лева без ДДС.
4. „АРСА ЛЕС” ООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. Пирин № 9, вписано в АВ с
ЕИК 202804984 - ценовото предложение е попълненo правилно с всички реквизити и
участника предлага цена 38 000.00 лева без ДДС при обявена начална цена 22 493.00
лева без ДДС.
5. „Сотирони - 88” ООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Житна Чаршия” № 3,
вписано в АВ с ЕИК 200055924 - ценовото предложение е попълненo правилно с всички
реквизити и участника предлага цена 37 915.00 лева без ДДС при обявена начална цена
22 493.00 лева без ДДС.
6. „Круп инвест 4” ООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Грънчар” № 1, вписано в
АВ с ЕИК 200906556 - ценовото предложение е попълненo правилно с всички реквизити и
участника предлага цена 33 042.50 лева без ДДС при обявена начална цена 22 493.00
лева без ДДС.

ТРЕТИ ЕТАП
Обявяване на класирането за обект № 2156, подотдели 380 „с,ц“.
На основание чл. 65, ал. 2 от НУРВИДГТ, комисията прави следното класиране:
На първо място: „АРСА ЛЕС” ООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. Пирин № 9,
вписано в АВ с ЕИК 202804984 при цена от 38 000.00 лв. без ДДС /тридесет и осем
хиляди лева/ за обекта.
На второ място: „Сотирони - 88” ООД, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Житна
Чаршия” № 3, вписано в АВ с ЕИК 200055924 при цена от 37 915.00 лв. без ДДС
/тридесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева/ за обекта.
С това работата на комисията приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:………………/п*/….……
/инж. А. Беличенов/
ЧЛЕНОВЕ:

……………/п*…………
/Е. Стаменова/
……………/п*/…………
/Г. Ихтиманска/

Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.1, ал.3 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б,
ал.3 от НУРВИДГТ.
*

