УТВЪРДИЛ на 21.01.2021 г.
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”:
инж. ***

*** /П/

ПРОТОКОЛ
Днес, 21.01.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП
„ДГС Кости”, във връзка със Заповед № РД-10-1/06.01.2021 г. и в изпълнение на Заповед № РД10-9/21.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“, Комисия в състав:
Председател: инж. *** – зам.-директор на ТП „ДГС Кости”;
Членове: 1. *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости“;
2. *** – правоспособен юрист,
се събра, ЗА ДА ПРОВЕДЕ търг с тайно наддаване за: „Продажба на прогнозни
количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2021-112, от
временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“.
Прогнозното количество дървесина по категории, асортименти, дървесни видове и начални
цени, както и общата стойност на обектите е съгласно таблицата в Заповед № РД-10-1/06.01.2021
г. на Директора на ТП „ДГС Кости“.
След направеното извлечение от регистъра се установи, че има входирана само една оферта
за участие и тя е от кандидата „БРОД-ДА”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. „Иван Вазов” № 29А, ет. 1, ЕИК 102703685, представлявано от управителя Даниел Енчев
Вечерников. Вх. № ОД-04-13/18.01.2021 г. в 14:32 часа.
Други подадени оферти за обекта няма.
Всеки член на комисията подписа декларация по чл. 21, ал. 6 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).
На заседанието на комисията нямаше представител/и на кандидата.
Комисията отвори офертата на кандидата и провери представените документи, за да
установи дали отговарят на изискванията по Заповед № РД-10-1/06.01.2021 г. на Директора на
ТП „ДГС Кости” и обявените тръжни условия, а именно:
Документи и условия към участниците:

„БРОД-ДА“ ООД

1. Заявление за участие по образец, в което се посочва обекта, за
който се участва, име на участника, ЕИК или ЕГН. С подаване на
заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на
търга

да

2. Декларация (образец № 1) по чл. 18 от Наредбата

да

3. Декларация (образец № 2) по чл. 18 от Наредбата

да

4. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора

да
да

5. Протокол от оглед
6. Плик „Предлагана цена“

1

7. Внесена гаранция за участие в процедурата, постъпила по сметката
на стопанството до 9:30 часа
8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, упълномощени да
представляват кандидата (когато е приложимо)

да
не е приложимо

Въз основа на горните документи комисията допусна до по-нататъшно участие
дружеството и отвори плика с ценовото му предложение. Комисията констатира, че ценовото
предложение на участника съответства на изискванията на възложителя, допусна участника до
оценка и класиране ценовото му предложение, и извърши следното класиране:
- За обект № 2021-112, при начална цена: 12056,00 лева без ДДС:
Първо място: „БРОД-ДА”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
„Иван Вазов” № 29А, ет. 1, ЕИК 102703685, представлявано от управителя Даниел Енчев
Вечерников, с предложена цена от 12070,00 (дванадесет хиляди и седемдесет) лева без ДДС.
Второ място: Няма.
Отстранени от участие за обекта: Няма.
След извършеното класиране беше закрита публичната част от заседанието и комисията
продължи своята работа по съставянето на протокола на закрито заседание.
Настоящият протокол се изготви и представи ведно с цялата документация от търга на
Директора за утвърждаване на 21.01.2021 г.

Комисия:
Председател: инж.*** - ……***/П/…….
Членове: 1. *** - ……***/П/…….

2. *** - ……***/П/…….

Получил на 21.01.2021 г.

***/П/…
инж. ***
Директор на ТП „ДГС Кости”
*** - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679.
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