
                                                                                                       

 

                                                                              УТВЪРЖДАВАМ:………П………… 

                                                                              Зам.кмет на Община Несебър 

                                                                             /Иван Гургов/ 

 

 
 

                                 
                                         П Р О Т О К О Л 

 

      Днес, 26.02.2020 год. в сградата на ОП „УОГСГС”,ул.”Хан Крум” 24,ет.2   
комисия в състав: 

               Председател: инж. Магдалена Мандулева - директор при ОП „УОГСГС” при 

Община Несебър и 

                 Членове: 

              1.Евгения Лулчева - Арнаудова-гл.счетоводител при ОП „УОГСГС” при    

Община Несебър; 

              2.Таня Козарова-юрисконсулт при ОП„УОГСГС”при Община Несебър; 

назначена със Заповед №236/26.02.2020 год. на Зам кмета на Община Несебър се събра 

за да разгледа, оцени и класира подадените оферти по обявения със Заповед 

№143/10.02.2020 год. открит конкурс с предмет”сеч и извоз на дървесина до временен 

склад и изсичане на подлеса в обекти 2001;2002;2003, в гори собственост на Община 

Несебър . 

           Председателят докладва, че в срока за подаване на оферти са постъпили следните 

такива;  

          - оферта с вх.№ Н1-СГС-1178/26.02.2020 год., подадена от фирма „Форест-ЗС 

ЕООД; 

          - оферта с вх.№ Н1-СГС-1182/26.02.2020 год., подадена от фирма „Лого 12” 

ЕООД. 

След започване на процедурата членовете на комисията попълниха декларации по 

чл.21,ал. 6 от НАРЕДБА 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. 

        При започване на процедурата присъстваха представители на участниците, както 

следва : 

       -„Форест-ЗС ”ЕООД – Димитър Пенчев Стойнов- управител; 

       - „Лого 12” ЕООД – Красимир Димитров Горанов - пълномощник. 

         Комисията пристъпи към проверка на представените документи, изисквани с  

конкурсната  документация, условие за допускане на кандидатите до участие . 

        -„Форест-ЗС”ЕООД-след разглеждане на представените документи, като 

наличност и съдържание, комисията констатира, че са представени всички изискуеми и 

необходими документи за допускане на участника до вторият етап на конкурса-

разглеждане на ценовите предложения.   . 

         -„Лого 12” ЕООД - след разглеждане на представените документи, като наличност 

и съдържание, комисията констатира, че са представени всички изискуеми и 

необходими документи за допускане на участника до вторият етап на конкурса-

разглеждане на ценовите предложения. 

         Предвид гореизложеното комисията единодушно РЕШИ: 

1.Допуска до втори етап – разглеждане на ценовите предложения и тримата участници: 

   - фирма„Форест-ЗС ”ЕООД               

   - фирма„Лого 12” ЕООД   

 



 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения: 
 

 

 

ОБЕКТ 

2001 

ОБЕКТ 

2002 

ОБЕКТ       

2003 

„Форест-ЗС” ЕООД                  25.48  

„Лого 12”ЕООД 25.48  25.48 

Първоначалните цени са както следва: 

       ОБЕКТ № 2001 - 25.50 (двадесет и пет лева и петдесет ст.) без ДДС. 

       ОБЕКТ № 2002 - 25.50 (двадесет и пет лева и петдесет ст.) без ДДС  

       ОБЕКТ № 2003 - 25.50 (двадесет и пет лева и петдесет ст.) без ДДС. 
Критерият за оценка на предложенията - е най-ниско предложена цена. Предложена 
цена равна или по - висока от първоначалната няма да бъде разглеждана. 

       Предвид изложеното комисията единодушно РЕШИ и класира: 

       за ОБЕКТ2001-на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м.25.48(двадесет и 

пет лева и четиридесет и осем ст.) без ДДС фирма „Лого 12”ЕООД. 

       За ОБЕКТ2002 на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м 25.48(двадесет и 

пет лева и четиридесет и осем ст.) без ДДС фирма „Форест - ЗС ”ЕООД; 

       За ОБЕКТ2003  на първо място с предложена цена за 1 пл.куб.м 25.48(двадесет и 

пет лева и четиридесет и осем ст.) без ДДС фирма „Лого 12”ЕООД. 

       На второ място няма класирани. 

Председател: ......................п............................. 

                                      инж. Магдалена Мандулева 

 

                                                                                          и  членове  :     

                                                                                

1. …............п.................... 

                                                                                                   Евгения Лулчева -Арнаудова 

  

      2. …………  п………….                                                          

                                                                                                   Таня Козарова-Йорданова                                                                                                    


