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От дейността на комисия назначена със Заповед № РД-04-412/14.06.2021 год. за 
разглеждане, оценяване и класиране на участниците подали оферти за участие в процедура 
„Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" по реда на чл. 49, ал. 1, т.2 
от НУРВИДГТ в обект 2114, отдел 81"д" на територията на общински гори Костенец. 

Днес, 14.06.2021 г. в административната сграда на Общинско предприятие „Гори и земи 
в горски фонд", гр.Костенец с адрес: гр. Костенец, ул. ,,Теменуга" №12, в 10:00 часа се състоя 
заседание на комисия, определена със Заповед № РД-04-412/14.06.2021 год., във връзка със 
Заповед № РД-04-375/27.05.2021 год. на Кмета на община Костенец в състав: 
Председател: 
Мариета Трендафилова -юрисконсулт на община Костенец; 

Членове: 
1. Сашка Георгиева Гаджанова - счетоводител в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец;
2. Татяна Георгиева Натина - сп.лесовъдство в ОП"ГЗГФ"гр.Костенец;
3. Ивета Емилова Джорова - горски стражар в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец;
4. Албена Кирилова Рунева - касиер в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец;

За провеждане на процедура „Търг с тайно наддаване" по „Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението дейности в горските територии - държавна и общинска собственост 
и за ползването дървесина и недървесни горски продукти от тях" за продажба на стояща 
дървесина на корен в обект 2114 отдел 81 „д" на територията на общински гори Костенец. 

В определения от възложителя срок е постъпила една оферта в деловодството на ОП 
ГЗГФ гр. Костенец, с адрес: гр. Костенец, ул. ,,Теменуга" № 12, съгласно протокол с изх. 
№65/14.06.2021 г. за постъпилите оферти, от следната фирма: 

вх.№: 79/11.06.2021 г. в 11 :31 часа от фирма „Смарт Продъкшън" ЕООД. 

След прегледа на протокола за постъпилите оферти комисията констатира, че офертата е 
депозирана съгласно обявената дата и час в срок 11.06.2021 год. до 16:00 часа. 

Председателят на комисията прочете на членовете името на участника, след което 
подписаха Декларации по чл. 21, ал.6 от НУРВИДГТ. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника след като се увери, че е 
оформена съгласно изискванията на чл. 19 от Наредбата. 

Резултати от работата на комисията: 
1. Отваряне на офертата: 

Комисията води опис на представените документи за обект № 2114 за допускане на 
участника до участие. Описа на представените документи е неразделна част от протокола. 
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1. Фирма „Смарт Продъкшън" ЕООД - след проверка за наличие на всички
изискуеми документи по чл. 18 от НУРВИДГТ комисията констатира, че отговарят на 
изискванията поставени от продавача в заповедта за откриване на процедурата и утвърдените с 
нея условия. Документите са изготвени съобразно изискванията поставени от Възложителя и 
комисията я допуска до втори етап на търга - отваряне на плика с надпис „Ценово 
предложение". 

11. Оценяване на офертата на допуснатия до втори етап участник, отваряне на плика с
надпис „Ценово предложение" 

Комисията пристъпи към оценяване на финансовото предложение на участника, 
допуснат до този етап на процедурата, в съответствие с предварително избрания критерий -
.,най-висока предложена цена", отразено в таблицата. 

Начална ОФЕРТНА 

Фирма кандидат цена ЦЕНА 

Лева безДДС Лева безДДС 
46 955,00 лв. 

46 955,00 лв. 
Словом: четиридесет и шест 

„Смарт Продъкшън" ЕООД хиляди деветстотин петдесет и 
пет лева 

Комисията извърши класиране както следва: 
Класиран на първо място: 
Фирма „Смарт Продъкшън" ЕООД ЕИК 205672032, със седалище и адрес на управление: 

с.Доганово, общ.Елин Пелин с управител Виктор Георгиев Благов и с предложена цена 
46 955,00 лв. без ДДС / четиридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и пет лева /. 

Класиран на второ място няма. 

Неразделна част от протокола е приложения опис на изискуемите документи за 
допускане на участника до участие в търг с тайно наддаване за обект № 2114, отдел 81 „д". 
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(Ивета Джорова) ( 

На правно основание чл. 22, ал.19 от „Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за 
ползването дървесина и недървесни горски продукти от тях" настоящият протокол заедно с 
цялата документация е предаден от председателя на комисията на Възложителя - Кмета на 
община Костенец на 14.06.2021 г. 

Предал: 
Председател 
/Мариета ТJ� 

Приел: 
Кмет на община Костенец 
/ Йордан Ангелов/ 
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