МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

ПРОТОКОЛ
Днес 05.06.2018г. комисия назначена със Заповед № 139/05.06.2018г. на
директора на ТП ДГСШонево. r състав:
Председател^] ч л .2 о т З З Л Д >в - зам.директор при ТП ДГС Цонево
Секретар:
гсконсулт при ТП ДГС Цонево
Членове : ч л о 0 т ЗЗЛД
' Р^О - главен счетоводител при ТП ДГС Цонево
уТ С при ТП ДГС Цонево
зсничей при ТП ДГС Цонево
Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС
Цонево, с.Цонево и проведе процедура - ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за Продажба на
прогнозни количества добита дървесина на временен с кл а д от годишен план за
ползването на дървесина за 2018 год. от държавните горски територии на ТП ДГС
Цонево, в района на дейност на СИДП ДП - гр. Шумен, 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 (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., поел. изм. и дои., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила 02.12.2016 г., изм.бр.55
от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г.) - (Наредбата).,
обявен със Заповед
№123/18.05.2018г.на Директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №201 /17.05.2018г. на
Директора на СИДП ДП - гр. Шумен .
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията
започна своята работа, съгласно Присъствен лист (приложение №1) :
1.
з- пълномощник на „Полее комерс“ ЕООД
2. 1
чл.2 01 ЗЗЛД
законен представител на „Е си-лес“ ЕООД
3 .1
- пълномощник на „Вилидж Холидейз“ ЕООД
Комисията обяви следният 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 Регистър на представените оферти, комисията констатира, че
за участие в процедурата са получени следните оферти:

кандидат №1 - вх. № 546/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 08.00 часа
„Полее комерс” ЕООД, седалище и адрес на управлениехр. Варна,
гг— —п
ИК 148092963, представлявано о т ГУппавдз^*--—■
—
ч л .2 от ЗЗЛ Д
ч л .2 о т З
тощие представлявано от
чл.2 о т З З Л Д
__________________ ______ .№4796/16.09.2011г., заверени пред потариус с
per.№484 на НК София и район на действие PC- Варна
Кандидатът участва за Обект №1816 ТП ДГС Цонево
кандидат №2 - вх. №554/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 11.15 часа
„Еси- лес” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Рояк. обл.Варна, ЕИК
200352822, представлявано от Управител 5 чл.2 от ЗЗЛ Д
ч л .2 от ЗЗЛ Д
ч л.2 от ЗЗЛД
Кандидатът участва за Обект №1817 ТП ДГС Цонево
кандидат №3 - вх. №555/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 11.30 часа
ЛТ2Г
„Вилидж Холидейз” ЕООД * седалище и адрес на уп^~™ 7
гг ^
от 3 3J
чл.2 от ЗЗЛ Д

,/

ч л .2 от ЗЗЛД
iij_/^./iviaD ji> iD anu

ui

J

Ч Л . — ОТ J O J i / T ,

чл.2 от ЗЗЛД
^хлласпо

ПЪЛНОМОЩНО

С

рег.№1040/20.03.2012г. , заверено пред Нотариус с рег.№446 на НК София и район на
действие PC- Варна
Кандидатът участва за Обект № 1818 ТП ДГС 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 - 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 явилите се участници в търга.
Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на
предварително обявените условия:
Офертите на всички явили се 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 „Полее комерс” ЕООД - офертата съдържа следните
документи:
Е Заявление за участие (по образец) - прилага се в оригинал .
2. Единен идентификционен код ;
3. Декларация в оригинал (по образец) - удостоверяваща заявените обстоятелства
по чл. 58, ал. 1, т. 3 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;
4 . Документ за внесена гаранция за участие
5. Декларация в оригинал, за заявени обстоятелства, относно запознаване на
кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на
договора.

6.Доказателства удостоверяващи
наличието на мощности за
преработка на
съответните категории дървесина предмет на настоящата процедура като това
изискване се доказва с представяне едновременно на следните документи:
1. Удостоверение от съответно РДГ за регистрирана производствена марка за
наличен обект за преработка на дървесина;
2. Документ издаден от компетентен орган за оборудване на обекта със система за
постоянно видеонаблюдение, съгласно изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за
контрола и опазването на горските територии(ДВ бр.11/07.02.2012г поел. изм.
бр.79/13.10.2015г ) и
3.Извлечение от инвентарна книга за
дълготрайните активи на кандидата
технически документи относно притежавани мощности- 1 бр , доказващи наличието на
мощности в обекта по чл.206 от Закона за горите и съобразно разпоредбата на §1, т.26
от Допълнителните разпоредбе на Наредбата.
7.Административни сведения на кандидата по образец
8. Декларация в оригинал, с приложен списък на всички приключени договори
9. Препоръки
10. Декларация за съгласие за обработване на лични данни
2.Относно кандидат №2 „Еси- лес ЕООД
- офертата съдържа следните
документи:
1. Заявление за участие (по образец) - прилага се в оригинал .
2 . Единен идентификционен код ;
3. Декларация в оригинал (по образец) - удостоверяваща заявените обстоятелства
по чл. 58, ал. 1, т. 3 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;
4 . Документ за внесена гаранция за участие
5. Декларация в оригинал, за заявени обстоятелства, относно запознаване на
кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на
договора.
6.Доказателства удостоверяващи
наличието на мощности за
преработка на
съответните категории дървесина предмет на настоящата процедура като това
изискване се доказва с представяне едновременно на следните документи:
1. Удостоверение от съответно РДГ за регистрирана производствена марка за
наличен обект за преработка на дървесина;
2. Документ издаден от компетентен орган за оборудване на обекта със система за
постоянно видеонаблюдение, съгласно изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за
контрола и опазването на горските територии(ДВ бр.11/07.02.2012г поел. изм.
бр.79/13.10.2015г ) и
3.Извлечение от инвентарна книга за
дълготрайните активи на кандидата
технически документи относно притежавани мощности- 1 бр , доказващи наличието на
мощности в обекта по чл.206 от Закона за горите и съобразно разпоредбата на §1, т.26
от Допълнителните разпоредбе на Наредбата.
7.Административни сведения на кандидата по образец
8. Декларация в оригинал, с приложен списък на всички приключени договори
9.Препоръка
10.Декларация за съгласие за обработване на лични данни
3.Относно кандидат №3 „Вилидж Холидейз” ЕООД - офертата съдържа следните
документи:

1. Заявление за участие (по образец) - прилага се в оригинал .
2 . Единен идентификционен код ;
3. Декларация в оригинал (по образец) - удостоверяваща заявените обстоятелства
по чл. 58, ал. 1, т. 3 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;
4. Документ за внесена гаранция за участие
5. Декларация в оригинал, за заявени обстоятелства, относно запознаване на
кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на
договора.
6.Доказателства удостоверяващи
наличието на мощности за
преработка на
съответните категории дървесина предмет на настоящата процедура като това
изискване се доказва с представяне едновременно на следните документи:
1. Удостоверение от съответно РДГ за регистрирана производствена марка за
наличен обект за преработка на дървесина;
2. Документ издаден от компетентен орган за оборудване на обекта със система за
постоянно видеонаблюдение, съгласно изискванията на чл.14а, ал.1 от Наредба №1 за
контрола и опазването на горските територии(ДВ бр. 11/07.02.2012г поел. изм.
бр.79/13.10.2015г ) и
3.Извлечение от инвентарна книга за
дълготрайните активи на кандидата
технически документи относно притежавани мощности- 1 бр , доказващи наличието на
мощности в обекта по чл.206 от Закона за горите и съобразно разпоредбата на §1, т.26
от Допълнителните разпоредбе на Наредбата.
7.Административни сведения на кандидата по образец
8. Декларация в оригинал, с приложен списък на всички приключени договори
9.Препоръки
10. Декларация за съгласие за обработване на лични данни
Комисията констатира, че офертите съдържат 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.
Комисията извърши служебно проверка в ТР при Агенция по вписвания, съгласно
посочените в офертите на кандидатите ЕИК и не установи различия относно
представените данни и посочените в регистъра.
По точка 4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в
процедурата.
В резултат на направените констатации. Комисията, единодушно взе следното
решение:
ДОП УСКА ДО У Ч А С ТИ Е С ЛЕД Н И ТЕ О Ф ЕРТИ :
кандидат №1 - вх. №546/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 08.00 часа
„Полее комерс” ЕО О Д
л седаттище и адрес на управление:гр.Вапна.

чл 2 от ЗЗЛД

чл . 2 о г ЗЗЛд 7

1092963, представян

чл.2 о т 3 з д д

--------------------ни пълномощие представлявано от
2 от ЗЗЛД съгласно пълномощно с рег.№4796/16.09.2011г. , заверено пред погариус с
per.№484 на НК София и район на действие PC- Варна

Кандидатът участва за Обект №1816 ТП ДГС Цонево

кандидат №2 - вх. № 554/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 11.15 часа
„Еси- лес” ЕООД , седалище и алпес на ащшвдение _с.Рояк. обл.Варна, ЕИК
чл.2 от ЗЗЛД тредставлявано от Управител
чл.2 от ЗЗЛД
кандидатът участва за Обект №1817 Til Д1 ц цонево
кандидат №3 - вх. №555/04.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване на
Офертата - 11.30 часа
„Вилидж Холидейз” Е О О Д
, седалище и адрес на управление др.Вапшъ
чл.2 от ЗЗЛ Д
ч л .2 от ЗЗЛ Д
чл.2 от ЗЗЛ Д представ. ч л .2 о т З З Л Д
ч л.2 от ЗЗЛД
Ч Л Д е 1 J J -'V V
по пълномощие представлявано от
пълномощно с рег.№1040/20.03.2012г. , заверено пред Нотариус с рег.№446 на НК
София и район на действие PC- Варна
Кандидатът участва за Обект №1818 ТП ДГС Цонево
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 с 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, а именно:
Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците на последователни суми
над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като
всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и
стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като
всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
Наддаването се извършва от участниците, които вдигат предоставените им номера и
потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от
участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на
позоваване на грешка.
Преди третото обявяване на последната предложена от участника цена,
председателят на комисията прави предупреждение, че цената е последна, и ако няма
ново предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на
търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на
второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект.
Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един , спечелилилят кандидат и
класираният на първо място се определят чрез жребий.
Когато в явен търг участват повече от двама кандидати , предложили еднаква цена с
една стъпка по- ниска от достигнатата , класирания на второ място се определя чрез

жребий.
Когато в явния търг участва повече от един кандидат , но само един от тях е
потвърдил началната цена , той се обявява за спечелил търга .
Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена , спечелилият
кандидат и класирания на второ място се определят чрез жребий.
Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати ,
които не са потвърдили началната цена.
Когато на търга с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но
при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият кандидат се
обявява за спечелил търга при цена , не по- ниска от обявената в заповедта начална
цена за обекта след потвърждаването й.. Когато в търг с явно наддаване е допуснат
само един кандидат, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от
обявената в заповедта начална цена за обекта.
Действията на комисията са публични.
По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати.
В резултат на проведения явен търг:
Обект №1816 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 312, с начална цена
- 32120,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -321,20 лева
Допуснати участници :№1 -„Полее комерс“ ЕООД
Явният търг за Обект №1816 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.

ч л . 2

В резултат на проведения явен търг комисията обявява:
„Полее комерСД^ЕООЛ. се тя литне и адрес на управление :гр. Варна,
^
Е” ч л 2 от ЗЗЛ Д
■
чл.2 о т З З Л Д
юдетавлявано от Управител
от ЗЗЛ Д
■
гьлномогцие ирадчявллвано от
чл. 2 о т З З Л Д
сьишено пълномощно с рег.№4796/16.09.2011г. , заверено пред
е
рег.№484 на НК София и район на действие PC- Варна, за кандидатът спечелил търга
по отношение на Обект № 1816
при цена: 32120,00 лв без ДДС /тридесет и две хиляди сто и двадесет лева/ лв без
ДДС
Класиран на второ място: няма
Отстранени участници няма
Обект №1817 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 848, с начална цена
- 84560,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -845,60 лева
Допуснати участници :№2 -„Еси- лес“ ЕООД
Явният търг за Обект №1817 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 проведения явен търг комисията обявява:
-E W . лес” ЕООД , седалище и ад^^-ц^а-ц^авщ щ ир- с^Рояк. обл.Варна, ЕИК
ЧЛ.2 от ^7 Л Я
представлявано от Управите
чл.2 от ЗЗЛД
. за кандидатът
спсчДЛД хърга по отношение на Обект № 1817

при цена: 84560,00 лв без ДДС /осемдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет
лева/ лв без ДДС
Класиран на второ място: няма
Отстранени участници няма
О бект №1818 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 448, с начална цена
- 48730,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване —487,30 лева
Допуснати участници :№3 -„Вилидж Холидейз“ ЕООД
Явният търг за Обект №1818 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 проведения явен търг ком исията обявява:
..Вилидж Холидейз.” ЕО О Д, седалище и адрес на уппавленпе^-. ДЛ— 21—.-----23
Ч Л . 2 ОТ ЗЗЛ Д
■'тячттяпядю^пт Угтяиитргг
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Ю
чл.2 от ЗЗЛ Д
пълг ^ ‘^ ' гт1^
(лявано o r 1
чл.2 от ЗЗЛД
:в, съгласно пълномощно с
per.. ч л 2 0 1- З З Л Д ' ’ завеРено пРеД Нотариус с рсг.л2ч46 на НК София и район на
действие г о - оарна, за кандидатът спечелил търга по отношение на О бект № 1818
при цена: 48730,00 лв без ДДС /четиридесет и осем хиляди седемстотин и тридесет
лева/ лв без ДДС
Класиран на второ място: няма
Отстранени участници няма
По точка Втора:
След приключване на работата си. Комисията единодушно взе решение и предлага
на органа открил търга да сключи договор с участниците определени за спечелили търга
по отношение на съответните обекти, предмет на явния търг .
Неразделна част от настоящият протокол са Приложения от №1 до №6.
Н астоящ ия протокол се представи на В ъзлож ителя на „.л.../...2018г., който в
тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането .
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