МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат
8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com
УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Карнобат”:..............*п.....................
(инж. Светлин Водев)
ПРОТОКОЛ
Днес, 02.07.2019 г., в 10,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-213/02.07.2019 г. на
директора на ТП „ДГС Карнобат” и на основание чл. 22, ал.19 от Наредбата се изготви
настоящият протокол от Комисия в състав:
Председател: инж.Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”,
и членове: 1. Наталия Недева– юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”;
2. Валентина Райчева –счетоводител ТП „ДГС Карнобат”;
3. Росана Чанева–директор на дирекция „АПИО” при Община
Карнобат;
4. Деница Димова –гл. юрисконсулт при община Карнобат.
Комисията се събра, за да разгледа постъпилите оферти за участие в открит конкурс за
добив на дървесина, представляващ сеч, извоз, сортиране, рампиране до временен склад на
прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №1921, отд.400 –в,г,д,ж,л;398-ж,д; 404а; 405-в;363-и, находящи се в ОГТ на територията на ТП «ДГС Карнобат» от Лесфонд 2019 г.
Присъстваха всички членове на комисията. Присъства и представител на участника, подал
оферта за участие в конкурса.
Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора на ТП
„ДГС Карнобат” за провеждането на процедурата.
Длъжностните лица, включени в комисията, подписаха декларации по чл.21, ал. 6 от
НУРВИДГТДОСПДНГП.
Видно от представеното извлечение от регистъра на ТП „ДГС Карнобат” за постъпили
оферти, в определения със Заповед № РД-10- 195/14.06.2019 г. на директора на ТП „ДГС
Карнобат” срок е постъпила една оферта, с вх.рег. № ПО-00-75 от 01.07.2019 г., входирана в 14
часа и 38 минути в деловодството на ТП „ДГС Карнобат” от Кандидат № 1 „ТОПЛЕНКО”
ЕООД, ЕИК 203730212, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Кирил и
Методий” №38, представлявано от Ленко Димитров Пенев, в качеството си на управител.
Комисията установи, че офертата е представена в запечатан, непрозрачен с ненарушена
цялост плик.
Установено бе, че са налице условията за допустимост, съобразно нормативната уредба за
разглеждане на подадената оферта. След като всички членове на комисията подписаха плика с
офертата, председателят на комисията пристъпи към отварянето й. Бяха оповестени
приложените към офертата документи, които бяха надлежно подписани от всички членове на
комисията. Комисията констатира, че към офертата на „ТОПЛЕНКО” ЕООД са представени
всички изискуеми документи, подробно описани в таблица по-долу, а именно:
Участник № 1
Изискуеми документи

1. Заявление за участие
2.ЕИК за лицата регистрирани в РБ
3. Удостоверение по чл.241 ЗГ
4. Документ за внесена гаранция за участие 1006 лв.

Да
Да
Да
Да

5. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 за липса на обстоятелства
6. Декларация за наети лица (дървосекачи)
7. Декларация подизпълнители
8. Декларация за оглед на обект
9. удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ
10 . Доказателства за собствени или наети моторни триони – 2 бр.
11. Свидетелства за правоспособност за работа с моторен трион - 2 бр.
12. Трудови договори
13. Пълномощно, в случай че има представляващ търговеца
14. Справка за действащи трудови договори от НАП
15. Проект на договор, парафиран от кандидата
16. Ценова оферта
17. Търговска репутация за изпълнение на договори за сеч
18. Декларация за конфиденциална информация

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
лично
Да
Да
Да
Да
Да

След като комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми
документи, «ТОПЛЕНКО» ЕООД, бе допуснат до следващия етап на открития конкурс за
Обект 1921, а именно до отваряне на ценовото предложение.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение за Обект №1921, отд.400
–в,гд,ж,л;398-ж,д; 404-а; 405-в;363-и, находящ се в ОГТ на територията на ТП «ДГС
Карнобат» от Лесфонд 2019 г. Членовете на комията подписаха ценовото предложение
/оферта/, представено от участника. Председателят на комисията констатира, че при начална
цена от 20 127,50 /двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и петдесет ст./ лева без ДДС,
участникът „ТОПЛЕНКО” ЕООД, е предложил цена за изпълнение на услугата от 20 127,50
/двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и петдесет ст./ лева без ДДС.
Ценовото предложение отговаря на предварително определените от Възложителя
условия, поради което Комисията допусна „ТОПЛЕНКО” ЕООД до класиране в следващия
етап.
Във връзка с направените по-горе констатации и в резултат на проведения открит
конкурс, комисията КЛАСИРА на първо място за Обект № 1921, отд.400 –в,г,д,ж,л;398-ж,д;
404-а; 405-в;363-и, находяща се на територията на ТП «ДГС Карнобат», прогнозно количество
дървесина, подлежащо на сеч – 970.00 м3, участник № 1 „ТОПЛЕНКО” ЕООД, ЕИК
203730212, при предложена от него цена за изпълнение на услугата от 20 127,50 /двадесет
хиляди сто двадесет и седем лева и петдесет ст./ лева без ДДС.
Класиран на второ място – няма, поради липса на подадени заявления за участие.
Работата на комисията приключи в 10,25 часа на 02.07.2019 година.
Настоящият протокол се изготви в два екземпляра (един за Община Карнобат и един за
ТП „ДГС Карнобат”) и се представиха на директора за утвърждаване на 02.07.2019 год, в 11,10
часа.
К О М И С И Я:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................*п.……........… (инж.Христо Илиев)
Членове:
1...............*п................
(Валентина Райчева)

3. ............*п...................
(Росана Чанева)

2…...*п.......................
(Наталия Недева)

4............*п..........................
(Деница Димова)

(*п) Налице са положени подписи, заличени съгл. чл.2 от ЗЗЛД

