УТВЪРЖДАВАМ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

ПРОТОКОЛ
от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г.
на Кмета на СО за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен - прогнозни
количества, намираща се в горските територии собственост на столична община през 2020 г.
в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно
стопанство Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите - София, на
основание на чл. 22, ал. 19, във вр. с чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65 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
На 02.07.2020 г., от 13.00 часа в гр. София, в сградата на Столична община, ул. „Московска”
№ 33, Зала № 2 на основание Заповед № СОА20-РД91-202А) 1.07.2020 г. на кмета на Столична
община комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Тодор Тодоров - директор ОП „Управление на общински земи и гори”;
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Асен Чакъров - гл. експерт в дирекция „Околна среда” на СО;
2. Иванка Тачева - гл. експерт в дирекция „Околна среда” на СО;
3. Станимира Скендерова - гл. счетоводител на ОП „Управление на общински земи и гори”;
4. Красимира Малчева - гл. юрисконсулт в отдел „Правна координация” на СО;
се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в търг с тайно
наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на Кмета на СО за продажба на
стояща, маркирана дървесина на корен - прогнозни количества, намираща се в горските територии
собственост на столична община през 2020 г. в териториалния обхват на ТП „Държавно горско
стопанство София” и „Държавно ловно стопанство Витиня“, в района на действие на Регионална
дирекция по горите - София, на основание на чл. 21 и чл. 22, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2 и чл. 65
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
по обекти, както следва:
Обект № 1, намиращ се в землището на с. Желява в отдел и подотдел: 2-6; с общо
количество от 1530 куб. м. и начална стойност без ДДС - 43 347.50 лв. (четиридесет и три
хиляди триста четиридесет и седем лева и петдесет стотинки);
Обект № 2, намиращ се в землищата на с. Подгумер в отдел и подотдел: 363-в; и с.
Желява в отдел и подотдел: 774-з; с общо количество от 835 куб. м. и начална стойност без
ДДС - 22 057.50 лв. (двадесет и две хиляди и петдесет и седем лева и петдесет стотинки);
Обект № 3, намиращ се в землищата на кв. Горна баня в отдел и подотдели: 262-3,м; и
с. Железница в отдел и подотдели: 1011-ч,д1; с общо количество от 835 куб. м. и начална
стойност без ДДС - 16 223.50 лв. (шестнадесет хиляди двеста двадесет и три лева и петдесет
стотинки);
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Обект № 4, намиращ се в землището на с. Лозен в отдел и подотдели: 512-6,г; с общо
количество от 665 куб. м. и начална стойност без ДДС - 11 849.50 лв. (единадесет хиляди
осемстотин четиридесет и девет лева и петдесет стотинки)
Членовете на комисията попълниха декларации на основание чл. 21, ал. 6 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, след
запознаване на списъка с участниците, подали оферти за участие в търга с тайно наддаване.
Заседанието бе открито с прочитане на заповедта.
На заседанието присъстват представители на участниците, а именно:
1. За „Вива-лес-02“ ООД - Виктор Анатолиев Михов - редовно упълномощен с пълномощно
№ 1933/11.06.2019 г. от управителя на „Вива-лес-02“ ООД Анелия Арангелова Михова;
2. „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД - Ели Славчева Влажнева - Георгиева - управител;
3. „Форест ГП” ЕООД - Георги Пламенов Пенчев - управител.

Подадени са четири броя оферти за четирите обекта както следва по реда на тяхното подаване:
„Вива-лес-02“ ООД с ЕИК 131011316, със седалище и адрес на управление гр. Самоков - ПК 2000,
ул. „Александър Велешки“ № 22, представлявано от управителя Анелия Арангелова Михова,
депозирал документи с вх. № СОА20-ТД26-6198/29.06,2020 г. за обект № 3.
„ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД с ЕИК 205063519, със седалище и адрес на управление с. Яна, П.К.1805,
Столична община, ул. „Димитър Стоичков“ № 20, представлявано от Ели Славчева Влажева Георгиева - управител, депозирал документи с вх. № СОА20-ТД26-6245/30.06.2020 г. за обект № 2
и вх. № СОА20-ТД26-6246/30.06.2020 г., за обект № 1
„Форест ГП” ЕООД с ЕИК 204864040 със седалище и адрес на управление - с. Трудовец, община
Ботевград, ул. „Поп Михо" № 25, представлявано от Георги Пламенов Пенчев - управител,
депозирал документи с вх. № СОА20-ТД26-6247/30.06.2020 г. за обект № 4.
ПЪРВИ ЕТАП: допускане на кандидатите до участие
На открито заседание на 02.07.2020 г., при проверката по чл. 22, ал. 2 от наредбата се установи,
че всички подали оферта за участие в търга кандидати са изпратили свои представители, които
представиха документ за самоличност.
Комисията пристъпи към отваряне на документите по реда на подаването им в деловодството на
Столична община.
Пристъпи се към отваряне на плика с офертата на „Вива-лес-02“ ООД за обект № 3.
В него се установи наличието на запечатан, непрозрачен плик „Предлагана цена” за обект
№ 3.
При преглед на документите на „Вива-лес-02“ ООД, представлявано от Анелия Арангелова
Михова, от документите изискуеми за представяне съгласно раздел III, т. 6 в плика се намериха
следните документи:
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Вид документ

да/не

1. Заявление за участие - Образец № 1

да

Форма на
документа
оригинал

2. Списък-декларация с услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата
процедура - Образец 2
3. Списък-декларация на ръководния персонал-Образец № 3.
4. Списък-декларация на работниците за изпълнение на възложеното - Образец
№4
5. Списък-декларация за техниката, с която разполага - Образец № 5.
6. Декларация, че за участника не са налице условията по чл. 18, ал. 1. т. 3 от
Наредба (Образец № 6)

да

оригинал

да
да

оригинал
оригинал

да
да

оригинал
оригинал

7. Декларация за извършен оглед на място на обекта - Образец Ха 7

да

оригинал

8. Документ за внесена гаранция за участие

да

копие

След отваряне на предложението се установи, че кандидатът е представил всички документи,
изисквани съгласно условията на тръжната документация и изискванията на чл. 18 и чл. 19 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
поради което Комисията го допуска до участие в търга за обект № 3.
Пристъпи се към отваряне на плика с офертата на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД за обект № 2.
В него се установи наличието на запечатан, непрозрачен плик „Предлагана цена” за обект
№ 2.
При преглед на документите на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД представлявано от управителя Ели
Славчева Влажева - Георгиева, от документите изискуеми за представяне съгласно раздел III, т. 6 в
плика се намериха следните документи:
Вид документ

да/не

1. Заявление за участие - Образец № 1

да

Форма на
документа
оригинал

2. Списък-декларация с услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата
процедура - Образец 2
3. Списък-декларация на ръководния персонал- Образец № 3.
4. Списък-декларация на работниците за изпълнение на възложеното - Образец
№4
5. Списък-декларация за техниката, с която разполага - Образец № 5.
6. Декларация, че за участника не са налице условията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от
Наредба (Образец № 6)

да

оригинал

да
да

оригинал
оригинал

да
да

оригинал
оригинал

7. Декларация за извършен оглед на място на обекта - Образец № 7

да

оригинал

8. Документ за внесена гаранция за участие

да

копие

След отваряне на предложението се установи, че кандидатът е представил всички документи,
изисквани съгласно условията на тръжната документация и изискванията на чл. 18 и чл. 19 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
поради което Комисията го допуска до участие в търга за обект № 2.
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Пристъпи се към отваряне на плика с офертата на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД за обект № 1.
В него се установи наличието на запечатан, непрозрачен плик „Предлагана цена” за обект
№ 1.

При преглед на документите на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД представлявано от управителя Ели
Славчева Влажева - Георгиева, от документите изискуеми за представяне съгласно раздел III, т. 6 в
плика се намериха следните документи:
Вид документ

да/не

1. Заявление за участие - Образец № 1

да

Форма на
документа
оригинал

2. Списък-декларация с услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата
процедура - Образец 2
3. Списък-декларация на ръководния персонал- Образец № 3.
4. Списък-декларация на работниците за изпълнение на възложеното - Образец
№4
5. Списък-декларация за техниката, с която разполага - Образец № 5.
6. Декларация, че за участника не са налице условията по чл. 18, ал. 1. т. 3 от
Наредба (Образец № 6)

да

оригинал

да
да

оригинал
оригинал

да
да

оригинал
оригинал

7. Декларация за извършен оглед на място на обекта - Образец № 7

да

оригинал

8. Документ за внесена гаранция за участие

да

копие

След отваряне на предложението се установи, че кандидатът е представил всички документи,
изисквани съгласно условията на тръжната документация и изискванията на чл. 18 и чл. 19 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
поради което Комисията го допуска до участие в търга за обект № 1.
Пристъпи се към отваряне на плика с офертата на „Форест ГП” ЕООД за обект № 4.
В него се установи наличието на запечатан, непрозрачен плик „Предлагана цена” за обект
№ 4.

При преглед на документите на „Форест ГП” ЕООД, представлявано от управителя Георги
Пламенов Пенчев, от документите изискуеми за представяне съгласно раздел III, т.6 в плика се
намериха следните документи:
Вид документ

да/не

1. Заявление за участие - Образец № 1

да

Форма на
документа
оригинал

2. Списък-декларация с услуги с предмет, сходен на предмета на настоящата
процедура - Образец 2
3. Списък-декларация на ръководния персонал- Образец № 3.
4. Списък-декларация на работниците за изпълнение на възложеното - Образец
№4
5. Списък-декларация за техниката, с която разполага - Образец № 5.
6. Декларация, че за участника не са налице условията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от
Наредба (Образец № 6)

да

оригинал

да
да

оригинал
оригинал

да
да

оригинал
оригинал

7. Декларация за извършен оглед на място на обекта - Образец № 7

да

оригинал

8. Документ за внесена гаранция за участие

да

копие
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След отваряне на предложението се установи, че кандидатът е представил всички
документи, изисквани съгласно условията на тръжната документация и изискванията на чл. 18 и
чл. 19 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, поради което Комисията го допуска до участие в търга за обект № 4.
Комисията установи, че на първи етап, на изискванията на одобрената документация
и на чл. 18 и чл. 19 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, отговарят офертите на „Вива-лес-02” ООД, „ЕЛ ФОРЕСТ“
ЕООД и „Форест ГП” ЕООД и пристъпи към разглеждане на ценовите им предложения.
ВТОРИ ЕТАП: отваряне на плик „Ценово предложение”
Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагана цена” на „Вива-лес-02“ ООД за
обект № 3 с начална тръжна цена от 16 223.50 лв. (шестнадесет хиляди двеста двадесет и три лева
и петдесет стотинки) без ДДС.
При отварянето на плик „Ценово предложение” на участника „Вива-лес-02“ ООД се намери
оферта по образец за обект № 3 с предложена цена от 16 230 00 лв. (шестнадесет хиляди двеста и
тридесет лева) без ДДС, която е по-висока от обявената начална тръжна цена за обект № 3.
Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагана цена” на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД за
обект № 2 с начална тръжна цена от 22 057.50 лв, (двадесет и две хиляди и петдесет и седем лева
и петдесет стотинки) без ДДС.
При отварянето на плик „Ценово предложение” на участника „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД се намери
оферта по образец за обект № 2 с предложена цена от 22 16С.00 лв. (двадесет и две хиляди сто и
шестдесет лева) без ДДС, която е по-висока от обявената начална тръжна цена за обект № 2.
Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагана цена” на „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД за
обект № 1 с начална тръжна цена от 43 347.50 лв. (четиридесет и три хиляди триста четиридесет
и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС.
При отварянето на плик „Ценово предложение” на участника „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД се намери
оферта по образец за обект № 1 с предложена цена от 43 450.00 лв. (четиридесет и три хиляди
четиристотин и петдесет лева) без ДДС, която е по-висока от обявената начална тръжна цена за
обект № 1.
Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлагана цена” на „Форест ГП“ ООД за
обект № 4 с начална тръжна цена от 11 849.50 лв. (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и
девет лева и петдесет стотинки) без ДДС.
При отварянето на плик „Ценово предложение” на участника „ФОРЕСТ ГП“ ООД се намери
оферта по образец за обект № 4 с предложена цена от 11 850.00 лв. (единадесет хиляди осемстотин
и петдесет лева) без ДДС, която е по-висока от обявената начална тръжна цена за обект № 4.
ТРЕТИ ЕТАП: обсъждане, оценка и класиране на офертите
Съобразно критерия за предложена най-висока цена, на основание чл. 65, 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, и Раздел IV
от Документация и условия за участие в търга с тайно наддаване, комисията класира участниците
както следва:

П Р О Т О К О Л от 02.07.2020 г.

от проведен търг стайно наддаване, открит със Заповед №

СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г.

1. За обект № 1 - „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД, с предложена цена от 43 450.00 лв. (четиридесет
и три хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС.
2. За обект № 2 - „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД, с предложена цена от 22 160.00 лв. (двадесет и
две хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС
3. За обект № 3 - „Вива-лес-02“ ООД, с предложена цена от 16 230.00 лв. (шестнадесет
хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.
4. За обект № 4 - „Форест ГП“ ООД, с предложена цена от 11 850.00 лв. (единадесет
хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС
Въз основа на обсъждането, оценката и класирането на офертите, комисията предлага на
кмета на Столична община да издаде на основание чл. 23, ал. 1 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, заповеди за класиране на участниците в
търга за всеки един от обектите.
След представяне от страна на кандидатите, на изискуемите документи по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата, да сключи договори на основание на чл. 35, ал. 1 от същата Наредба с класираните на
първо място участници за съответния обект, както следва:
1. За обект № 1 - „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД, с предложена цена от 43 450.00 лв. (четиридесет
и три хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС.
2. За обект № 2 - „ЕЛ ФОРЕСТ“ ЕООД, с предложена цена от 22 160.00 лв. (двадесет и
две хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС
3. За обект № 3 - „Вива-лес-02“ ООД, с предложена цена от 16 230.00 лв. (шестнадесет
хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.
4. За обект № 4 - „Форест ГП“ ООД, с предложена цена от 11 850.00 лв. (единадесет
хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 02.07.2020 г., в два еднообразни
екземпляра.

П Р О Т О К О Л от 02.07.2020 г.

от проведен търг с тайно наддаване, открит със Зашовед №

СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г.

