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/инж/г.петров/

П Р О Т О К О Л

Днес 01.06.2021 г., във връзка със Заповед № РД-10-168/ 14.05.2021 г., на Директора-на ТП “ДГС Мъглиж”, 
комисия назначена със Заповед № РД-10-183/01.06.2021 г. на Директора на ТП "ДГС Мъглиж” в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красимир Иванов Димов -  Зам.-директор ТП "ДГС Мъглиж" - лесовъд, 
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева -  ТП "ДГ С Мъглиж" - икономист.
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Атанасова Атанасова -  юрист -  Стара Загора,

се събра на заседание в I 1:00 часа в сградата на Държавно Горско Стопанство гр. Мъглиж, за да проведе 
процедура “открит конкурс” за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на временен склад на дървесина, от обск 
№213130.

Присъстваха 3 /трима/ членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на чл.12 ал.1 о 
Наредбата по чл.95 ал. 1 от ЗГ.

За обект № 213130 е регистриран 1/един/кандидат за у частие, а именно:
Вх. № ПО-06-21, 11:05 часа/ 31.05.2021 г. от „ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, ул.”Прохода” № 25, ЕИ 

202456741.

Комисията извърши проверка на присъстващите кандидати:

„ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, представлявано от Пламен Пейчев Амзов.

След отваряне на пликовете с офертите и проверка на представените документи, отразени в справка 
представени документи от участниците, комисията допуска до участие:

За обект № 213130 -  „ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково.

Комисията пристъпи към отваряна на пликовете с „ Предлагана цена „ на допуснатите участници.
Комисията извърши класиране на офертите на участниците, отразено в Протокол за класиране, неразделна час: ■ 

настоящия протокол.

За обект № 213130 на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник :
„ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, с предложена цена за обекта без ДДС: 15274,00 лв. / петнадесет хиляди двес 

седемдесет и четири лв. /.

В резултат на проведения открит конкурс и извършеното класиране, комисията предлага на Директора ; 
сключи договор с кандидатите в следния ред :

За обект № 213130:
„ПРП КЪМПАНИ" ООД гр. Гурково, с предложена цена за обекта без ДДС: 15274,00 лв. / петнадесет хиляди двес 

седемдесет и четири лв. /.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красимир Иванов Димов

СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева ....

ЧЛЕНОВЕ:

Румяна Атанасова Атанасова


