
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

П Р О Т О К О Л

Днес 24.08.2017г. комисия назначена със Заповед №235/24.08.2017г. на 
директора на ТП ДГС Цонево, в състав:

Председа Ч-к отдел ЦУ СИДП
Секретар т  ЦУ СИДП
Членове : ооЛД  сконсулт при ТП ДГС Цонево

ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС
Цонево

3. ш чл.2  ОТ 3 3 Л Д  • зам.директор при ТП ДГС Цонево 
Се събра на з; заса в административната сграда на ТП ДГС Варна

и проведе процедура -  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за „Продажба на стояща 
дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 
дървесина за 2017 год. от държавни горски територии на ТП ДГС Цонево, 
проведен по реда на Наредба 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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. (обн. в 
ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., 
изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.), обявен със Заповед 
№225/08.08.2017г.на Директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед № 265/07.08.2017h. на 
Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен .

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
-ГТГ.ТТОГГ ~ ~;дните лица, в чието присъствие, Комисията

започна ен лист (приложение №1) :
1 о 'гТЗТТП нен представител на „Полее комерс“ ЕООД
— 4 J I .Z  О Т i—•. ^  ,—1 /■. ту2 представител на „Еси- лес ЕООД

К  ..  uic^nuHi дневен ред на заседанието, съгласно
изискванията на предварително обявените от възложителя условия:

ПЪРВИ ЕТАП:
1 .Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на декларации 

от членовете на комисията.
2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна.
3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на документите, 

които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия
4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
По точка 1. Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на 

декларации от членовете на комисията.
Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за 

участие в процедурата са получени следните оферти:



кандидат № 1 -  вх. №1359/23.08.2017г. при ТП ДГГ Fbmn — тъпване на
Офертата -15.25 часа

„Полее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на уг 4JI.2 ОТ 3 3 Л Д  1.Варненчик
№112А ет.14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от I в

Кандидатът участва за Обект №1716 , ТП ДГС Цонсои 
кандидат №2 -  вх. №1360/23.08.2017г. при ТП ДГС Варна, час на постъпване на
Офертата - 15.30 часа - _____

„Еси- лес” ЕООД , седалище и « ТТПЛ зние: с-Рояк, обл.Варна, ЕИК 
200352822, представлявано от Управител Xi ЧЛ' 01 ^ ,в 

Кандидатът участва за Обект №1717, i п  Д1 с. Цонево 
Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 60, ал.5 от Наредба 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. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 
16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.)- Приложения 
от №2 до №6

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите с 
изискванията на условията и проверка на офертите за съответствие с изискванията на 
предварително обявените условия от външна страна на допуснатите до участие в търга.

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 
предварително обявените условия:

Офертите на всички участници отговарят от външна страна на изискванията 
на предварително обявените условия.

По точка 3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на 
документите, които съдържа, съгласно предварително обявените условия.

Комисията констатира следното:
1. Относно кандидат №1 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба 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 и не 
са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

2.Относно кандидат №2 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 
предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба 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 и не 
са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

По точка 4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в 
процедурата.

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 
решение: _______

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:
4JI 2 ОТ З З Л Д  .Долее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

12А ет.14, ап.58, ЕИК 14КП0906Т ппрпгтяипяванп от Константин

кандидат №2 -  „Еси- лес” ЕООД , сед ? 42 П Л ’ °®л-®аРна’ ЕИК
200352822, представлявано от Управител ) !Л • от А

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията
I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия:



1. Провеждане на явния търг е допуснатите до участие кандидати .
2. Изготвяне на протокол за действията на комисията и извършеното класиране в 

резултат на проведения явен търг
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
По точка Първа:
Председателят на Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на явния 

търг , съгласно предварително обявените условия и разпоредбите на чл.61 и сл. от 
Наредба 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, след което комисията предостави на всеки от участниците 
тръжни номера както следва:

1. Кандидат №1 получи от комисията тръжен №1;
2. Кандидат №2 получи от комисията тръжен №2;
Действията на комисията са публични.
По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати.

В резултат на проведения явен търг:
Обект №1716 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1675 , с начална 

цена -  88640.00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  886.40лева 
Участва кандидат №1 -  „Полее комерс“ ЕООД
Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии -  държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни г г ш г к и  д п п л у к т и  --------------

В резултат на проведения явен търг комиск 
„Полее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на у:

№112А ет.14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от ’ 
за кандидатът спечелил търга по отношение ш 
при цена 88640,00лв без ДДС /осемдесет и осем 

лева / лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

Обект №1717 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1614 , с начална 
цена -  81960.00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  819.60лева 

Участва кандидат №4 -  „Еси- лес“ ЕООД
Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 от Наредба 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 

В резултат на прове““ —   ~ шеинта обявява:
„Еси- лес” ЕООД , с< _ оо тттг зление: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822,

хг 4JI.2 ОТ о оЛ Дпредставлявано от Управите/ ?
за кандидатът спече/ е на Обект №1717
при цена 81960,00лв Ьез ДДС /осемдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет

лева / лв без Д ДС
Класиран на второ място: няма 

По точка Втора:
След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение и предлага 

на Възложителя да сключи договор с участниците класирани на първо място за 
съответните обекти.

Неразделна част от настоящият протокол е Тръжен лист и Приложения от №1 до
№6.

чл.2 от ЗЗЛД 1ИК

- -  . —  ж  / Л. \S

хиляди шестотин и четиридесет



' •) окНастоящия протокол се представи на Възложителя на .̂.у........2017г., който в
тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането .
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