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Вх. № ПО-06-10/15.12.2020 г.
УТВЪРДИЛ: /п/..…чл. 2 от ЗЗЛД....
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Н. ЗАГОРА”
/заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/

ПРОТОКОЛ

За разглеждане и оценяване на представените оферти, за участие в открит конкурс, за
възлагане на поръчка с предмет : „Възлагане на добив на дървесина в горски територии
държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Нова Загора” по
реда на чл. 12, ал. 1, и чл.15, ал.1”, съгласно одобрен график за Обект № 2101НЗ,
включващ подотдели 32-в, 32-м, 62-н, 65-м, 65-о, 68-х, 71-и, 75-а, 76-н, 82-б, 82-г, 82-ж, 84а, 84-б, 84-к, 126-п, 126-р, 128-б, открит със заповед № РД-10-53/26.11.2020 год. на
Директора на ТП „ДГС Нова Загора”.
Днес, 15.12.2020 г. – 10:30 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Нова
Загора”, комисия определена със Заповед № РД-10-55/15.12.2020 г. на Директора на „ДГС
Нова Загора” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – пом. лесничей в ТП „ДГС Нова Загора”
ЧЛЕНОВЕ: 1. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – Адвокат
2. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”
се събра на заседание в 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Нова
Загора” за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за възлагане на услуга с
предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в
териториалния обхват на дейност на ТП “ДГС Нова Загора” по реда на чл. 12, ал. 1, и чл.15,
ал.1” за следния обект:
Обект №2101НЗ с подотдели: 32-в, 32-м, 62-н, 65-м, 65-о, 68-х, 71-и, 75-а, 76-н, 82-б,
82-г, 82-ж, 84-а, 84-б, 84-к, 126-п, 126-р, 128-б, с количество дървесина – 2745 пл. куб.м.
лежаща маса и прогнозна цена на услугата 63135,00 (шестдесет и три хиляди сто тридесет и
пет) лева без ДДС и срок за изпълнение: 31.12.2021 г.;
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите
„Наредбата” относно подготовката и провеждането на процедурата по разглеждане
офертите.
При спазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на предложенията
кандидатите и предварително обявените условия, комисията констатира:
До изтичане срока за подаване на предложенията, в регистъра по чл.19, ал.3
НАРЕДБАТА за участие в процедурата и на база представено Извлечение от регистъра
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постъпилите оферти е видно, че няма подадена нито една оферта.
С оглед горепосочените констатации комисията предлага на Директора на ТП „ДГС
Нова Загора” да прекрати Открития конкурс на основание чл. 24, ал.1, т.1 от „Наредба”, не е
подадено нито едно заявление за участие.
Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра. Комисията завърши
своята работа, след като обобщава и предава цялата документация на Възложителя, на дата
15.12.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/..…чл. 2 от ЗЗЛД....
/ заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/..…чл. 2 от ЗЗЛД....
/ заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/
2. /п/..…чл. 2 от ЗЗЛД....
/ заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /

