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ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 10.09.2020 г. в ТП „ДГС Котел” на основание чл. 22 от Наредбата за условията и реда за
възлагане на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и ползването на
дървесина и недървесни горски продукти от тях /НАРЕДБАТА/, комисия, назначена със заповед
№ РД-10-334 от 10.09.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел” в състав:
Председател: инж. Джахит Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”;
Членове:
1. Ванина Кръстева – юрисконсулт;
2. Иванка Тинева – главен счетоводител в ТП „ДГС Котел”;
3. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”;
4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел”;
се събра на заседание в 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС
Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане
на добив– сеч и извоз на дървесина до временен склад в горски територии- държавна собственост
в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел” от обект № 84 от КЛФ 2020 г., открит със
заповед № РД-10-313 от 21.08.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел”.
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите на
НАРЕДБАТА относно подготовката и провеждането на конкурса.
Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на Комисията
извлечение от входящия регистър и плик с документи на участник в открития конкурс: „ИСПОР”
ООД, ЕИК: 128619116, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията,
със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, община Сливен, област Сливен, бул.
„Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”, ап. 1, с входящ номер оферта № ПО-09-122/ 09.09.2020 г.,
регистриран под № 1 в 13:19 ч., участник за обект № 84.
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НАРЕДБАТА.
При спазване на реда за разглеждане и класиране на предложенията на участниците и
предварително обявените условия, комисията констатира:
До изтичане срока за подаване на документите, в регистъра по чл. 19, ал. 3 от НАРЕДБАТА за
участие в процедурата е регистриран единствен участник за обект № 84, а именно: „ИСПОР”
ООД, ЕИК: 128619116. Офертата е в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост.
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Комисията констатира, че регистрираният участник не се е възползвал от правото си по чл. 22,
ал. 2 от Наредбата да присъства при провеждане на открития конкурс.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на регистрирания участник.
Комисията извърши служебно следните проверки на регистрирания участник „ИСПОР“ ООД и
констатира следното:
- Търговецът е регистриран в Търговския регистър - актуално състояние към 10.09.2020 г.;
- Удостоверение от ИАГ на търговеца № 8399/ 21.05.2018 г.;
- постъпила сума в сметката за гаранции на ТП „ДГС Котел“ на 09.09.2020 г. в размер на 3325
лв.- гаранция за участие за об. 84.
След като прегледа представените документи за участие в открития конкурс, относно
съответствието им с предварително обявените от възложителя условия, комисията установи
следното:
Регистрираният участник: „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, представя всички изискуеми
документи съгласно условията и се допуска до участие в конкурса.
Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис: „Ценово предложение” на допуснатия
участник в конкурса за обект № 84.
Председателят на комисията обяви:
- за обект № 84 от КЛФ 2020, включващ отдели/подотдели: 227 е, и, 321 а, дървесни видове: бк,
гбр, чб, бл, цр, количество: 2529 пл.м3, начална цена: 66508 (шестдесет и шест хиляди петстотин
и осем лева) лв. без ДДС, гаранция за участие: 3325 (три хиляди триста двадесет и пет лева) и
срок за изпълнение: 31.12.2020 г.
Участникът, регистриран под № 1- „ИСПОР” ООД, ЕИК: 128619116, предлага цена в размер на
66508 шестдесет и шест хиляди петстотин и осем лева) лв. без ДДС;
Комисията извърши класирането на основание чл. 22, ал. 17 от Наредбата, както следва:
- за обект № 84 от КЛФ 2020, включващ отдели/подотдели: 227 е, и, 321 а, дървесни видове: бк,
гбр, чб, бл, цр, количество: 2529 пл.м3, начална цена: 66508 шестдесет и шест хиляди петстотин
и осем лева) лв. без ДДС, гаранция за участие: 3325 (три хиляди триста двадесет и пет лева) и
срок за изпълнение: 31.12.2020 г., на първо място се класира „ИСПОР” ООД, ЕИК:
128619116, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, община Сливен, област Сливен, бул.
„Хаджи Димитър” № 18, вх. „В”,, ап. 1, представлявано от Огнян Огнянов, в качеството му на
Управител, с предложена цена в размер на 66508 (шестдесет и шест хиляди петстотин и осем
лева) лв. без ДДС.
На второ място: няма класиран;
Председателят на комисията обяви резултатите и закри заседанието. На основание чл. 22, ал. 19
от Наредбата, комисията предава настоящия протокол в едно с цялата документация, събрана в
хода на провеждане на процедурата на Възложителя за утвърждаване на 10.09.2020 г. в 10:25 ч.
Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и
„ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 1, т. 4 от „Наредбата”.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................*.
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...........................*

3. .........................*

2. ..........................*

4. .........................*

/п/* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД чл. 2 от ЗЗЛД;
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