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минис1'вРство нА звмвдв'1ивто и хРАнит!'
.'!огоизточно дъРжАвно пРвдпРи'1тив'' дг1 гР. сливвг|
тп дъРжАвг1о гоРско стог[Анство ..влхово''
|11]0 ] г !.!.!. !!'('а1] с1!ф|но' ш 1] тел ().]'8'88]6]. ф!{с о]78 88250' с п]а]

пРотокол
]\'д 2

3а ра;;:;елсла:;е. оценка и к,_!асира11е па оферти |1а участ|{иците за изпъ!1]!е1]']е;:а об:цес'гвена
поръч1(а о пред[1ет: "11оддръ'{ка |!а лесокулц'рнп прегРдди !| }|,|нерал}|.''ва|!|| ,|в1]ц||''

!нес 05.06.2017 г. в !0:00 паса, тсолтисия назна.тена оъо 3аповсд м Рд-10-124,/26.05.2017г. на дирсктора
на тп дгс"влхово" в състав ;

т[редое'|ател: инх.|,!забота |{ванова -песничей при тп дгс]"влхово"
1]ленове:

д !' и ьг ди\]и !\'в Р1|\! \

ди[|'{ гри!1а ди\|итрова поь1.лесничей пР'{ тп дгс'']]](хово"
данина 1{ап|),ш!ова ]!есничей 11ри тп дгс"в:!хово''
стоянка пенева счетоводитсл пртт'1'[ ! !1'€''Ёлхово"

Резервни ч:енове;
1 ' л]о|(' 1{ирил кирилов за\1.директор при тп дгс '.влхово"]. ин'!|. ){(ивко сотиров лсснлчей при тг1д1-с 

''Ё-1хово''
сс събра на второ заседан|1е със задача да отвори, разгледа и к_паси|')а пликовете с ]!адпис 1

..!1РвдлАгАг1!1 !1в11()в1,1 п^Р^\{в1Р|4" т;а допус::ати1е ка]!д|]да']'и' 1(оц.:т.;с;.:ята е в редовен състав.
г]оРади кое1о 8 засе]1а]]|]е1'о ня\1а да взс\'!ат 1частис рсзсрвн!!тс !!]1сновс. | ]а з!1сс;(ан|]его не |1рисъстваха
прсдставитс1ш на ](анд!]датите. |(акто и предс'|ав11тели 11?1 средствата за 1\1асово осведомява|1е. няп1а
про1!'яна ва датата и 1таса на отваря11е 11а ]1ос'!ъ11и]1и1'е !1редложеп'тя'

1(оптис;.:я'га прис!ь1|]] къ}{ отваряне на плика с надпис ',]1РЁ]А]1А[А]ти 11в1]ови пАРАмв'гРи''
г|а еди1]ст|1епия у!!аствик в процедурата в'|' ,,БА}!ЁА _ Ат:т:тас Баев'', гр.1о:по':овгртл.

(ле.:г отварянс тта п:тика ..|1РБ{)1Аг,\ни ц[11ови пАРАмвтРг1'прслсс'латсля на 1(о\!'1с1]ята

с'бяр: :

]1с:сочен::;:т пгснова о(;срта с в съо'1'[]е [с'1'в1.1е с образец 11р;тло;тсеп;.те "\"я'1 о:
,:1ок!\{снтациаята за учас'гие'
ня!1а !1ео1'ответств|]с мс)кд1 сбора на пред11о)1(ен}1те ед}111ичн!1 цени и шосочените в

1.

та6]и|тата
3. 11редттотссната обща стойност. ]1зписа]1а от ка11дидата е 12155,00 лв /двап;тдесет хиляди

сто т!с'г]1есе! 11 [!е'г лева/ без ддс.
.1. [1осоче:та т:т о г к!1]!дид|1г|1стоиност нс н41в|]шавз п|)огн,.'ната сто!'ноот на възло)|(ителя.

.'"'!, .г.'1ло2'.ние ч. \'ас| и:.' .- до )( :!. :"[ г..:. ; в .ьо!!-е с.в''( (

.|1окуп{е!]тацията за участие и изискванията тта възлот(ителя.
11а оснсэван;тс чл.58 а::.1 ог |1|13Ф11 '! съобразно кр!!терпя за възлагане..!1а1|!_н|тс1|а цсна''

(о!1исията ед!тнолуп!но взе след1|ого ре!]]епие:
класира на |!'}'РБФ ;:яс':о кан.цлдат вт ',БА!1|А Атанас Баев''' гр.1опо.повград с предлагана

цен& !2155,00 лв '/дваг]адесе'г \'!]!яд!.] с!о 11етдссет и пст лсва'/ бе'] дд(--.
|{оп;ио:.:ята прс.'1]!!11'11 1!а въз]1о'(ителя да скл1очи,;1оговор с \'часг]]!.1!{а в'г ''БА|1н,,\ Атднас

Б:тев''' п'р.1о:по.::ов; Рад, с ]]рсдлагана тте:та 12155'00;|в '1]11]ана,]есе1 \!|]!'1:11! с1о г|е1]1есе1 11 11ст :!св.1] бсз

дд(]. при )'с-1овия1а ]!111е\!1и[|сското 
'1 

цсновото у) пред'о'(е]]ия.



1{омисията приклкэни второто ои заоедаяие на 05.06.201 7г. в 1 1:00 ч.
Ёаотоящият протокол бе из.отвен и подпиоан в един екземпляр и бе пред|цен
Бъзло;ките.гпя ( в едно с ].{ялата документация по поръчката)'

за }твърхдавапе 11а

!{ленове:'.:

/А'Аими

/.(..{имищ


