
6 к /1{9 о,|] - 03 13 /д'о ' /о ' '2'0 
/ Рг'

югоизточно РжАвно пРв пРиятиР
РжАвно г

8700 [р'Блхово, ул.''€ан €тефано'' ]ф 13 тел.0478188262' факс 0478 88250, е-гпа|1:09зе1|ото@ш|0р-з1!уеп.сотп

пРотокол

!нес, |9.|0.201'7г. в гр. Блхово, комисия определена със 3аповед )\!: Рд-10-193|1:9.|0.201:7г.
на [иректора на тп дгс "Ёлхово'' в състав:

|[редседател: ин>к.1{ирил 1{ирилов - заместник директор
9ленове:

1. инж. Атанас 3отов -н-к [€}
2. Ё.л. .{имитрина[имитрова - пом. лесничей
3. €тоянка |{енева _ счетоводител
4. ,{имитър {имитров - адвокат

се събра в 10:00 ч. на заседание за прове)кдане на открит конки)с за възлагане с предмет на
процедшата:

''0ткРит конкуР('' за възлагане на добив на дървесина в горски територии дърх{авна
собственост в 0бект л} 1720 в териториа]||1ия обхват на 1|[,{[€ ,,Блхово"'.'

|{риоъстваха всички членове на комисията.
3аседанието се откри от |1редседателя на комисията' като се разясни пред членоветчй и

присъстващите ка11дидати, че до изтичане на срока за подаване на предло)кенията във входя1шия

регистър за у{астие в процедурата е регистриран един кандидат:
(андидат л}1 _ "1унджсалес'' Б00! гр.Блхово, сед€}лище и адрес на управление:

гр. 8лхово,ул."(акар планина'' м 7, вик 12856|620' с вх.![э Асд-09_382||9.|0.20|7г., подадена
в 09.29 часа, лично, кандидат за обект ]\ъ 1720.

[1редседателят на комисията обяви състава на комисиятаи след запознаване с регистъра
на офертите' всички членове подписаха декларацияло ял.2|, ал.6 от Ёаредбата.

|{реди да започне отварянето на офертите, комисията провери самоличността'на
кандидата, като установи следното:

(андидат !\}1- ''1унджалес'' воод се представлява лично от }ц1равителя на

фирмата - ,{имитър 1одоров 14ванов. |[роверена бетпе самоличността на лицето.

1{омисията пристъпи към отваряне, проверка и р;шглеждане на представените от
кан д\4 дат14те д о к}ъ{ енти и ко н ст ат|4р а сл едн о то :

(андидат )\}1 "1унд)калес'' ш,оод представи всички необходими док}.ш4енти посочени
от Бъзлох<ителя. [{о тази причина кандидатът бетпе единоду1пно допуснат до по-нататъ1пно

у1аотие в процедурата.
1{омисията олиса, проверените изискуеми док}ъ4енти и описите им се

настоящият протокол.
€лед извър1]1ената проверка, комисията е единод}'1пна, че нормативните

окомплектоване и прилагане на изискуемите док}ъ4енти за у{астие са спазени от
ги допуска до по-нататъ1]1но г]астие.

прилагат към

изисквания за
кандидатите и

3аличено чл' 2 от 33лд



1{омиоията пристъпи към отваряне на плика,,|{редлагана цена'' на кандидата и оценка на
приложената ценова оферта. |1редседателят на комисията обяви съдържанието на плика
,,|1редлагана цена'', в резултат на което се полг{и следното класиране:

3а обект ]\} 1720 при начална цена облшо за обекта 15 067,00 лв. без [[( и прогнозен обем

-........_

дървесина 793м'
[1ърво място: ,,1унджсалес'' 800! с предложена цена 15 067,00 лв без ддс.
Бторо място: няма кандидат

1-{еновото предлох{ение на каъ|дидата и класирането' бяха описани от комисиятав таблица,
която се прилага към този протокол.

|[редседателят на комисията обяви горните резултати от проведения открит конк}рс и
закри заседанието в 10:40 ч.

|1рило:кение:
извлечение от ,,Регистьра на предложенията" _ 1 бр.
опис наизискуемите док}ъ4енти_ 1 бр.
опис наценовите оферти и класиране- 1 бр.

Ёастоящият протокол съдържа две (2) страници' съставя се и се подписва от комисията
и подлежи на щвър)кд6ване от органа открил процедурата.
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