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[нес, ||.09.2011г. в гр. Блхово, комиоия определена със 3аповед ]ф Рд-10-176/1
на,{иректора\:,'а тп дгс "Блхово'' в състав:

[{редседател: .[анина (апралова - лесничей
9ленове:

1. ин>к.АзабелаАванова _ лесничей
2. [имитрина !имитрова - пом. лесничей
3. ?отка }}4ванова- главен счетоводител
4. !имитър !имитров - адвокат

се събра в 14:00 ч. на заседание за прове)кдане на открит конкурс за възлагане с шредмет на
процедурата:

''откРит конкуР('' за възлагане на добив на дървесина в горски'геритории дъря{авна
ообственост в 0бект л} 1717 в териториа]\ния обхват на 1|1[[€ ,,Блхово''.

|1рисъстваха воички членове на комисията.
3аоеданието се откри от |1редседателя на комисията, като се разясни пред членовете й и

присъстващите кандидати, че до изтичане на срока за подаване на предлох(енията във вхохя1]1ия

регистър за учаотие в процедурата е регистриран един кандидат:
|{андидат .]\}1 -'Ёилекс €А'' оод гр.Блхово, седалище и адрес на управлен!1е: гр.

Блхово, ул. ''?ърговска'' м 161' с вх.}|о 
^сд-09-з21|\|.09.2017г., 

подадена в |3:27 часа, лично'
кандидат за обект м 1717.

|1редседателят на комиоията обяви състава на комиоиятаи след запознаване с регистъра
на офертите' всички членове подписаха декларация ло нл.21, а-гт.6 от [1аредбата.

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

!{андидат ]\}1 "}{илекс €А'' оод гр.Блхово се представлява лично от управителя на
фирмата - Атанас €тоянов [идиков. |1роверена бетпе самоличността на лицето.

1{омисията пристъпи към отваряне' проверка и разглеждане на предотавените от кандидата
документи и констатира оледното:

}(андидат .]\!:1 "Ёилекс €А'' оод гр.Ёлхово представи всички необходими документи
посочени от Бъзложителя.1{омисията олиоа, проверените изискуеми документи и описът им се
прилага към наотоящия шротокол. €лед извър1шената проверка' комисията е единоду1]1на' че
нормативните изискванияза окомплектоване и прилагане на изискуемите документи за у{аотие
са спазени от кандидата и го допуска до по-нататъ1пно у{астие.

1{омисията пристъпи към отваряне на плика ,,|1редлагана цена'' на кандидата и оценка на
приложената ценова оферта. |1редседателят на комисията о6яви съдържанието на плика
,,|1редлаганацена", в резултат на което се получи следното класиране:

3а обект лъ 17_12 при начална цена на услугата 16758,00 лв. без А[( и прогнозен обем........................-
дървеоина 838м'

8700 [р.Блхово, ул.''€ан €тефано'' ф 13 тел.0478/88262, факс 0478 88250, е-гпа!|:63зе1}тото@в!4р-з11уеп.согп
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[1ърво място: '-Ёилскс сА" оод гр.Блхово с предложена цена 16758,00 лв без [дс.
Бторо място: няма кандидат

1-{еновото предлох{ение |1а кандидата и класирането' бяха ог{исани от комисията в таблица,
която се |!рилага към този г|ротокол.

[{редседателят на комисията обяви горните резултати от проведения открит конкурс и
закри заседанието в 14:40 ч.

|{рилоя<ение:
извлечение от ,,Регистъра на предло}кенията" _ 1 бр.
опис на изискуемите документи - 1 бр.
опио наценовите оферти и класиране_ 1 бр.

[{аотоящият протокол оъдърх{а дво (2) отраници, оъотавя ое и се под'|исва от комисията
и подлех{и на утвър}(даване от органа открил процедурата.
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