
ПРОТОКОЛ №2 
  

от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-04-495 от 08.09.2017 г. на Кмета на 

Община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 

горскостопански план за горските територии собственост на община Костенец, в 

териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с Решение №РД-04-396 от 

19.07.2017 г. на Кмета на Община Костенец. 

 

На 25.09.2017 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на горскостопански план за горските 

територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС 

Костенец“, открита с Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на Община Костенец.  

Присъстват всички членове на комисията: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, резервен 

член на комисията. 

 Членове:  

 1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

 2. инж.Георги Ангелов Янков – заместник-директор на Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски фонд“.  

 

 Комисията започна своята работа на 25.09.2017 г. от 14.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

Участника е надлежно уведомен за определения ден, час и място за отваряне и 

оповестяване на ценовата оферта. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието няма представители на участника и средствата за 

масово осведомяване.  

 

І. В съответствие с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Председателят на комисията отвори и оповести, ценовото 

предложение на допуснатия участник „Силва 2003“ ООД. 

 

При отварянето бе оповестена следната цена, предложена от допуснатия участник:     

 

Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„Силва 2003“ ООД 41 300.00 лв. /четиридесет и една хиляди и триста лева/ 

 

С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

ІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на допуснатия 

участник е подготвено и представено в съответствие с изискванията на Документацията за 

участие в процедурата.  

  

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертата по 

критерий за оценка „най-ниска цена” - предложена от участника крайна цена в лева без 

ДДС за изпълнение на поръчката.  



ІІІ. Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник, в резултат на прилагане на критерий за оценка „най-

ниска цена” на офертата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община 

Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с Решение №РД-04-396 

от 19.07.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки комисията единодушно определи за спечелил 

процедурата участника: 

 

  „Силва 2003“ ООД, с ЕИК 203432847, със седалище и адрес на управление: Област 

София (столица), общ. Столична, гр. София, район Надежда, п.код 1220, ул. Илинденско 

въстание 34, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.: 0887/939710, електронна поща: silva@bgforest.com, 

представлявано от Пламен Стефанов Драголов – Управител. 

 

 В 14.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадената оферта в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка завърши. 

 

Настоящият ПРОТОКОЛ 2, съставен на 25.09.2017 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1, 

представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане и 

класиране на участника, подал оферта за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на горскостопански план за горските 

територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС 

Костенец“, открита с Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на община Костенец и 

заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и цялата документация 

в процедурата се представя на възложителя, за утвърждаване  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадената от участника оферта.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  ................/П/................... 

      

 и членове:  

  Виолетка Нейчева                ............/П/........................  

 

  

инж.Георги Янков      ............../П/.......................  

 

 

 


