
                      
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -  СЛИВЕН

ТП  „ДЪРЖАВНО   ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ГУРКОВО”
гр.Гурково, ул.”Прохода” №1, тел. О4331/21-17, факс: 04331/20-24,

e-mail: dgsgurkovo  @  uidp-sliven.com  
                                            

                                                                      УТВЪРДИЛ: 
 Директор ДГС Гурково:………………...

     / инж.И. Дончев/

П Р О Т О К О Л

Днес 24.10.2018 г. във връзка със Заповед РД-10-157 от 04.10.2018 г. на Директора на
ТП „ДГС Гурково”, комисия, назначена със Заповед № РД-10-163/24.10.2018 г. на Директора
на  ТП „Държавно Горско Стопанство” гр. Гурково в състав:
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Керка Денчева – зам.директор ТП” ДГС Гурково”
            СЕКРЕТАР:            инж. Калин Николов –  зам. директор  ТП”ДГС Гурково”

ЧЛЕНОВЕ: 1.Юлия Гарибалди – адвокат АК Стара Загора
2. Мария Стойчева – гл.счетоводител  ТП”ДГС Гурково”   
3. Людмила Иванова – пом.лесничей  ТП ”ДГС Гурково”  

 се събра на заседание в 10:00 часа в сградата на ТП” Държавно Горско Стопанство”
гр.  Гурково  за  да  проведе  процедура  “открит  конкурс”  за  възлагане  на  услугата:
„Ръчно  почистване  на  площи,  почвоподготовка  за  залесяване,  залесяване  и
отглеждане на горски култури”  в обект № 184201.

Присъстваха 5 /пет/ членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите
на чл.10 ал.1 от Наредбата по чл. 95 ал.1 от Закона за горите. Председателят на комисията
получи извлечение от регистъра в едно с постъпилите оферти. Комисията установи, че за
обект № 184201  е    регистриран  1/един/ кандидат за участие, а именно:   
№ 1 с  вх. № ЛКД-00-43/23.10.2018г – 15.35ч . „Жерговец” ООД; с. Ветрен, п.к 6175,  ЕИК
123626975
Присъстват:  Виолета   Енева ЕГН ..................................–  управители на фирма  „Жерговец”
ООД.   
 Членовете на комисията попълниха декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата.
            Председателят  на  комисията  отвори  постъпилата  оферти  по  реда  на  тяхното
постъпване. Комисията констатира:
    1.  Участник   „Жерговец”  ООД;  с.  Ветрен  -  пликът  на  участника  е  непрозрачен,  с
ненарушена цялост  и оформен съгласно изискванията на възложителя. В плика се съдържат
всички  изискуеми  документи,  както  и  запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагана
цена” с ненарушена цялост.
       Комисията  пристъпи към разглеждане  на  представените  документи  и установи,  че
кандидатът отговаря на изискванията на възложителя, поради което комисията РЕШИ:
Допуска  до  по  нататъшно   участие  в  открития  конкурс  кандидатът,  представил  всички
необходими документи и отговарящ на изискванията на възложителя : 
1 „Жерговец” ООД; с. Ветрен, 
     Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагана цена” на допуснатият кандидат.
1. „Жерговец” ООД; с. Ветрен, с предложение за цена на извършване на услугата  31624,68
лв. / тридесет и една хиляди шестстотин двадесет и четери лева и шестдесет и осем ст./ без
ДДС. 
Начална  цена обявена от възложителят е 31624,68 лв. /тридесет и една хиляди шестстотин
двадесет  и  четери  лева  и  шестдесет  и  осем  ст./ без  ДДС,  а  офертите  на  кандидатите  се
класират по критерий „най-ниска цена”. 

В резултат на проведения открит конкурс, комисията РЕШИ: 
             Класира на ПЪРВО МЯСТО -  „Жерговец” ООД;  с. Ветрен,  п.к 6175,  ЕИК
123626975,  представлявано  от  Виолета  Енева  с  ЕГН  .............................  и  Иван   Бонев  с
ЕГН  ....................................,   при  цена  на  обекта  без  ДДС:  31624,68  лв./ тридесет  и  една
хиляди шестстотин двадесет и четери лева и шестдесет и осем ст./.   
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Предлага на Директора на ДГС Гурково да сключи договор с класирания участник на
първо място „Жерговец” ООД; с. Ветрен.

 При работата си комисията изготви справка за представените документи от кандидата
и протокол за класиране, които са неразделна част от настоящия протокол.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………….

/ Керка Денчева / 

        СЕКРЕТАР:……………………….                                                                    
/инж. Калин Николов/ 

        ЧЛЕНОВЕ:  
             1…………………………

        /Юлия Гарибалди / 

                  2…………………………
        /Мария Стойчева/ 

                  3…………………………
        /Людмила Иванова/                         
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