
         
УТВЪРДИЛ: ...............п................ 

         Директор ТП „ДГС Гурково” 

             /инж. Иван Дончев/ 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -СЛИВЕН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -  ГУРКОВО 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 19.07.2019 г. в 13:30 часа в сградата на ТП ДГС Гурково, на основание Заповед № РД – 10 - 165/03.07.2019 г. и  
Заповед № РД – 10 – 181/19.07.2019 г. на Директора на  ТП Държавно Горско Стопанство гр. Гурково, комисия 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 – главен счетоводител ТП „ДГС Гурково” 
  3. т.л. Людмила Иванова – пом. лесничей ТП „ДГС Гурково” 

    
  се събра на публично заседание да отвори, разгледа, оцени офертите и предложи купувач на прогнозно количество стояща 
дървесина на корен:  

1. за обект № 194131 с начална цена 34 515,00 /тридесет и четири хиляди петстотин и петнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС 

2. за обект № 194133 с начална цена 28 277,00 /двадесет и осем хиляди двеста седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС 
3. за обект № 194144 с начална цена 100 401.00 /сто хиляди четиристотин и един лв. и 00 ст./ без ДДС 

 
 Председателят на комисията получи списък с участниците в едно с подадените оферти и обяви същия. Комисията установи, 
че за участие в процедурата са подадени две оферти:  

1. „Камко-К99” ЕООД гр. Гурково, с вх. № ПО – 05 – 102/18.07.2019 година в 08:50 часа за обект № 194131 
2. „Джи Комерс 2007” ООД гр. Гурково, с вх. № ПО – 05 – 103/18.07.2019 година в 13:55 часа за обект № 194133 

 
               Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 60 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

/Наредбата/.  
               Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им. 

1. „Камко-К99” ЕООД гр. Гурково, за обект № 194131: Офертата е представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена 
цялост. Председателят на комисията отвори плика и обяви съдържанието му. Комисията установи, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и провери информацията, посочена в заявлението, като направи справки в съответните публични 
регистри.  След като разгледа представените документи, комисията установи, че участникът отговаря на предварително обявените 
условия на продавача, поради което допуска участника до следващ етап – отваряне на ценовото му предложение.  

2. „Джи Комерс 2007” ООД гр. Гурково, за обект № 194133: Офертата е представена в непрозрачен запечатан плик с 

ненарушена цялост. Председателят на комисията отвори плика и обяви съдържанието му. Комисията установи, че участникът е 
представил всички изискуеми документи и провери информацията, посочена в заявлението, като направи справки в съответните 
публични регистри.  След като разгледа представените документи, комисията установи, че участникът отговаря на предварително 
обявените условия на продавача, поради което допуска участника до следващ етап – отваряне на ценовото му предложение.  

 

    Комисията отвори пликовете „Ценово предложение” на допуснатите участници и съобщи направените предложения : 
1.  „Камко-К99” ЕООД гр. Гурково с предлагана цена: 

 За обект № 194131  - 34 515,00 /тридесет и четири хиляди петстотин и петнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС. 
Комисията установи, че ценовото предложение отговаря на предварително обявените от продавача критерии. 

2. „Джи Комерс 2007” ООД гр. Гурково с предлагана цена: 

 За обект № 194133  - 28 277,00 /двадесет и осем хиляди двеста седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС. 
Комисията установи, че ценовото предложение отговаря на предварително обявените от продавача критерии. 

 
Предвид установеното, че за съответните обекти има подадена оферта само от един участник и са налице основанията на 

чл.22 ал.17 от Наредбата, комисията обявява за изпълнител на поръчката както следва: 
1. „Камко-К99” ЕООД гр. Гурково, ЕИК 200400060 за обект № 194131 с ценово предложение 34 515,00 /тридесет и 

четири хиляди петстотин и петнадесет лв. и 00 ст./ без ДДС; 
2. „Джи Комерс 2007” ООД гр. Гурково, ЕИК 175366331 за обект № 194133  - 28 277,00 /двадесет и осем хиляди двеста 

седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС. 

 
При работата на комисията, бяха изготвени: справка за представените документи, който са неразделна част от настоящият 

протокол, който бе изготвен в закрито заседание. Настоящият Протокол, заедно с цялата документация, да се предаде на 

възложителя за утвърждаване. 
 

КОМИСИЯ:    
ПРЕДСЕДАТЕЛ:………п……….    
  / Керка Денчева / 
        СЕКРЕТАР:………п………….                                                                     
  / инж. Калин Николов / 
        ЧЛЕНОВЕ: 

                      ЧЛЕНОВЕ: 
              1…………п………… 
          /Юлия Гарибалди / 
                  2…………п………… 
          / Мария Стойчева / 
                  3………п………… 
          / т.л. Людмила Иванова / 
П – чл. 9б от НУРВИДГТДОСПДНГП 
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