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УТВЪРЖДАВАМ, KAMENOV
VLADIMIROV
За Директор ТП „ДГС РАДОМИР” :______________
ИНЖ.КРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ
Съгласно Заповед № РД-09-152/ 25.08.2022г. на Директора на ЮЗДП, ДП

на дата.: 08.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-07-117/ 08.09.2022г. на Директора
на ТП „ДГС Радомир”, за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, подали
оферти за участие в процедура: открит конкурс за възлагане на добив на дървесина
съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТ, а именно: Добив на дървесина и товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
потребител в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство
Радомир” от обект: № 2230, открит със заповед № РД-07-104/ 19.08.2022г. на Директора
на ТП „ДГС Радомир“.
Днес, 08.09.2022 г., в 10:00 ч., в сградата на ТП „ДГС Радомир” гр.Радомир, ул. „Цар
Освободител“ №4, в изпълнение на Заповед № РД-07-117/ 08.09.2022г., се събра комисия
в състав :
Председател: инж. Снежина Велкова – старши лесничей в ТП „ДГС Радомир”
и членове:
1. Елза Хаджийска – РФО-гл.счетоводител в ТП „ДГС Радомир”;
2. Росен Каменов – юрисконсулт в ТП „ДГС Радомир”;
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в процедура открит
конкурс за възлагане на добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТ, а
именно - добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от
временни горски складове до краен потребител в района на дейност на Териториално
поделение „Държавно горско стопанство Радомир” в обект: № 2230, подотдел: 226 „щ“ и
226 „я“.
Членовете на комисията подписаха декларации на
НУРВИДГТДОСПДНГП.

основание чл.21, ал.6 от

I. ПЪРВИ ЕТАП – Разглеждане на документите за участие в открит конкурс за
възлагане на добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТ, а именно добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни
горски складове до краен потребител в района на дейност на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Радомир”.
След разглеждане на направеното извлечение от регистъра на предложенията,
комисията констатира, че е подадени 1 /ЕДНА / оферти за обект № 2230.
Подадените предложения са описани в извлечението на регистъра на предложенията,
който е неразделна част от досието на процедурата.
Пореден №, обект, вх.№, дата на подаване, час, фирма е както следва:
1. 09-02-7 от 25.08.2022г.- 08:45 часа – по куриер – фирма „ВИВА ЛЕС - 02” ООД.
Комисията констатира, че няма представител на фирмите, подали оферта.
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Комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на фирма „ВИВА ЛЕС - 02”
ООД.
Комисията установи, че в плика са поставени всички документи, съгласно условията
на процедурата, същите са подпълнени и отговарят на изискванията, заложени в
процедурата, поради което:
Комисията допуска до втори етап на открития конкурс за възлагане на добив
на дървесина фирма „ВИВА ЛЕС - 02” ООД.
II. ВТОРИ ЕТАП
Отворени бяха ценовите оферти по реда на тяхното подаване, за обект № 2230 при
начална цена от: Обща стойност на обекта без ДДС – 48,457.03 лева (четирдесет и
осем хиляди, четиристотин петдесет и седем лева и три стотинки) без ДДС.
A) Началната стойност за добив (сеч и извоз до временен склад, ремонт, поддръжка и
изграждане на временни горски пътища) на общото прогнозно количество
дървесина е 18,619.00 лева (осемнадесет хиляди, шестотин и деветнадесет
лева и нула стотинки) без ДДС.
B) Началната стойност на транспортиране и разтоварване на дървесина от временни
горски складове до краен потребител е 29,838.03 лева (двардесет и девет
хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и три стотинки) без ДДС, а именно:
1. Фирма „ВИВА ЛЕС - 02” ООД с вх.№ 09-02-7 от 25.08.2022г.- 08:45 часа
предлага: обща стойност за обекта 48,457.00 лева (четирдесет и осем
хиляди, четиристотин петдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС за
извършване на дейностите, като:
1.1.
Предлага обща стойност за добив на дървесината 18,619.00 лева
(осемнадесет хиляди, шестотин и деветнадесет лева и нула стотинки) без
ДДС.
1.2.
Предлага обща стойност за товарене, транспортиране и разтоварване
на дървесината от временни горски складове до краен потребител 29,838.03
лева (двардесет и девет хиляди, осемстотин тридесет и осем лева и нула
стотинки) без ДДС.

III. ТРЕТИ ЕТАП
След проведения търг открит конкурс за възлагане добив на дървесина и товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
потребител в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство
Радомир”, комисията класира офертите с най-ниска цена на:
1. Първо място - фирма „ВИВА ЛЕС - 02” ООД с ЕИК 131011316.
2. Второ място – НЯМА.
Комисията завърши своята работа на 08.09.2022г. и предава на Директора на ТП „ДГС
Радомир”, на основание чл.22, ал.19 от НУРВИДГТДОСПДНГП, протокола за утвърждаване
и издаване на заповед за класиране.
Комисия:
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Председател на комисията: _______________________
/ инж. Снежина Велкова /
Членове:
ELZA GEORGIEVA
HADZHIYSKA
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/ Елза Хаджийска /
Rosen Kamenov
Sotirov
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/ Росен Каменов /
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