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Вх.№ ОД-03-179/10.12.2021 г.

УТВЪРЖДАВАМ!
ДИРЕКТОР
ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“:…П*………
/инж. Ж. Димитров/
Дата: 13.12.2021 г.

ПРОТОКОЛ
За провеждане на процедура за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временни
складове чрез договаряне в обекти на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС
Тополовград”, гр. Тополовград с №№ 2144, 2145 и 2146, открита със Заповед № РД-10267/29.11.2021 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград”, по реда на „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” /обн. ДВ, бр.
96/06.12.2011 г./, наричана за краткост „Наредбата”.
Днес, 10.12.2021 г. в гр. Тополовград, комисия определена със Заповед № РД-10267/10.12.2021 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” в състав:
Председател: инж. Я*** М*** – зам. директор ТП „ДЛС Тополовград“;
 1. К***Г*** – счетоводител;
 2. Б***Ч***– адвокат,
се събра на заседание в 13:00 ч. и констатира, че до обявения краен срок за подаване на
оферти за участие в процедурата - 17:00 часа на 09.12.2021 г., съгласно предоставения на
комисията регистър на офертите е постъпила 1 /една/ оферта, както следва:
1. „СЕКВОЯ С.К“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-160/09.12.2021г., 12:58
часа, регистриран под съответен № 1, кандидат за обект № 2144 и № 2145
За обект № 2146 - НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ.
След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали оферти, членовете
на комисията попълниха декларации по чл. 25, ал. 8 от Наредбата.
При откриване заседанието на комисията присъства представител на кандидата „СЕКВОЯ
С.К" ЕООД, подал оферта вх.№ ОД-03-160/09.12.2021г., 12:58 часа, кандидат за обект № 2144
и № 2145 – управителят С***К***.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника, като извърши проверка за
съответствието на предложението с предварително обявените условия и констатира, че няма
основания за отстраняване от участие в процедурата. Участникът представя всички
необходими документи за участие и доказателства относно технически и кадрови
възможности.
Комисията реши: допуска до следващия етап на процедурата “СЕКВОЯ С.К” ЕООД.

Комисията пристъпи към провеждане на втория етап на процедурата – провеждане на
преговори с участника по представеното първоначално предложение, като пристъпи към
отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” и провеждане на договаряне относно
предложената от кандидата цена.
Съгласно чл.26 ал.4 от Наредбата направените предложения и постигнатите
договорености с участника са описани в отделен протокол, който е подписан от членовете на
комисията и от представляващия кандидата, като този отделен протокол е неразделна част от
настоящия протокол.
След приключването на етапа по договаряне, комисията пристъпи към третия и последен
етап на процедурата – оценка и класиране на окончателните оферти.
Комисията в закрито заседание извърши оценка и класира окончателната оферта на
кандидата по обявения критерий – предложена най-ниска цена за дейностите.
Комисията извърши класиране на участниците, както следва:
За обект 2144 - при начална цена – 9 950.00 лв. без ДДС, количество дървесина 398 м3, срок
за изпълнение 31.12.2021г.
Първо място “СЕКВОЯ С.К” ЕООД, ЕИК 205799859, представлявано от С***К*** управител, седалище и адрес на управление: с. Хлябово, общ.Тополовград, ул.“Георги
Бенковски“ № 13, с най-ниска предложена цена 9 950.00 лв. /девет хиляди деветстотин и
петдесет лева/ без ДДС
За обект 2145 - при начална цена – 8 725.00 лв. без ДДС, количество дървесина 349 м3,
срок за изпълнение 31.12.2021г.
Първо място “СЕКВОЯ С.К” ЕООД, ЕИК 205799859, представлявано от С***К*** управител, седалище и адрес на управление: с. Хлябово, общ.Тополовград, ул.“Георги
Бенковски“ № 13, с най-ниска предложена цена 8 725.00 лв. /осем хиляди седемстотин
двадесет и пет лева/ без ДДС
За обект 2146 - при начална цена – 21 099.00 лв. без ДДС, количество дървесина 778 м3,
срок за изпълнение 31.12.2021г.
НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. Не е проведено договаряне.
В открито заседание, председателят на комисията съобщи резултатите от проведените
преговори и класирането в процедурата.
С това приключи работата на комисията и председателят закри заседанието.
Комисията предлага на Директора на ТП „ДЛС Тополовград“ да сключи договор за
изпълнение на дейностите в обект № 2144 и обект № 2145 с класирания на първо място
участник „СЕКВОЯ С.К“ ЕООД, ЕИК 205799859.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и ведно с цялата
документация се предоставя на Директора на ТП ,,ДЛС Тополовград“ за утвърждаване на дата
10.12.2021г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............П*....................
/инж. Я** М***/
ЧЛЕНОВЕ: 1 ………П*…………….
/К** Г***/

2…………П*…………..
/Б*** Ч***/

*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните
данни – Регламент (ЕС)2016/679

