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.{нес, 19.06.2017г. в щ. Блхово, комисия определена съо 3аповед }1ъ Рд_10_1з4719.06.2017г.
на !иректора на 1|{.{[€ "Блхово'' в оъотав:

|]редоедател: инж.1(ирил 1{ирилов _ за}.{еотник директор
9ленове:

1. ин:к. }{ивко €отивор _ леоничей
2. . .{анина 1(апралова - лесничей
3. €тоянка [|енева - счетоводител
4. !имитър ,{имищов _ адвокат

ое събра в 14:00 ч. на заоедание за прове}кдане на открит конкурс за възлага1не с 11редме'г на
процедурата:

''откРит конкуРс" за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна
соботвеноот в Фбект.}[р 1716 в териториалния обхват на тп дгс ,,Блхово''.

|1риоъстваха воички членове на комиоията.
3аседанието се откри от |{редседате.:тя на комисията' като се разяони пред нленовете й и

присъстващите кандидати' че до изтичане на орока за подаване на предло)кенията във вхо}я:шия

регистър за учаотие в процед)?ата е регистриран един кандидат:
(андидат !\}1 "[ундясалес'' Р00.{ гр.Ёлхово, седа.]1ище и адрео на управление: гр.

Ёлхово, ул. "€акар планин{'!:[э 7' с вх.}'[э Асд-09-227 /19.06.2017г.' подадена в 13'.24 яаса, линно,
кандидат за обект ].[ч 1716.

|1редседателят на комисията обяви оъотава на комисията и след запознаване о регистъра
на офертите, воички членове подписаха декларация по нл.2|, а;т.6 от Баредбата.

[{реди да започне отварянето на офертите, комиоията провери с[|модичноотта на
кандидата' като уотанови оледното:

!(андидат !\!1 "1унд:калес'' 0,00! ое представлява лично от управите.'б{ на фирмата -

.(имитър 1одоров 14ванов. |{роверена бепле самоличноотта на лицето.

(омисията приотъпи към отваряне' проверка и р[вглеждане на предотавените от кандидата
документи и конотатира следното:

1{андидат.]\!1 "1унд>калес'' Б00.{ представи воин'ки необходими документи посочени от
Бъзло>т<ите.ття. [{о тази причина кандидатът бетпе единодутпно допуонат до по-нататъ1пно

г{астие в процедурата.
(омисията опиоа' проверените изискуеми документи и описите им ое прилагат към

наотоящият протокол.
6лед извъртпената проверка' комисията е единод}'1пна, че нормативните изиоквания за

окомплектоване и прилагане на изискуемите документи за учаотие са спавени от кандидата и го
допуска до по-нататъ|пно участие.



1{омисията приотъпи към отваряне на плика ,'|{редлагана цена,, на кандидата и оценка наприложената ценова оферта. |{редоедателят на комисията обяви съдър:к#""'' ", .'''**
"|{р^едлагана цеяа'" в резултат на което се получи следн0то клаоир[1не:

3а обецц * 1716 при нач{|!'!на цена на услугата 1368,00 л!. без {.{€ и прогнозен обемдървесина 72м'
11ърво място: ,,[ундясалес'' [ФФ{ о предложена цена 1368,00 лв без.{!€.
Бторо място: ня}-{а кандидат

1{еновото предложение на кандидата и класирането' бяха описани от комисията в таблица,която се прилага към този протокол.
[{редоедателят на комиоията обяви горните резултати от проведения открит конк}ро изакри заоедат{ието в 14:35 ч.
|{рило>кение:

извлечение от ,,Региотъра на предложенията', _ 1 бр.
опис на изискуемите доку\4енти - 1 бр.
опио т{а ценовите оферти и класиране _ 1 бр.

Ёаотоящият протокол съдържа две (2) сраници' оъетавя се и се подпиова от комисиятаи подлежи на )твърщдаване от органа открил процедурата.
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