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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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ДАТА НА ПО.
Заличена информация на основание 

чл.4, тЛ  от Регламент/ЕС/2016/679УТВЪРДИЛ:,.
ДИРЕКТОР ТП ДГС СУВОРОВО
инж

•"ЖС
ДА ГА НА УТВЪРЖДАВАНЕ: 05.10.2020 г.

П Р О Т О К О Л
№1/05.10.2020 г.

за дейността на комисията по провеждане на -  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за определяне на 
изпълнител 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”, назначена със Заповед № 98/05.10.2020 г. на Директора на ТП 
ДГС Суворово, за Обект № 21 - 20.

Днес 05.10.2020 г. от 10,30 ч. в административната сграда на ТП ДГС Суворово се събра на 
заседание,

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Иван Недев- зам. директор при ТП „ДГС Суворово"
ЧЛЕНОВЕ:

1. Бонка Димитрова -  р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Суворово"
2. Ганка Йост - обслужващ адвокат при ТП „ДГС Суворово" със задача да проведе -  ТЪРГ С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ с предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина на 
временен склад, по сортиментна ведомост от годишен план за ползване на дървесина за 2020г. 
от държавни горски територии, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Суворово“ за 
Обект № 21-20, обявен със Заповед №92/18.09.2020г. на Директора на ТГ1 ДГС Суворово във 
връзка със Заповед №328/18.09.2020г. на Директора на СИДП ДП Шумен.

Председателят обяви началото на заседанието и изчете Заповедта за назначаване на комисията.

На заседанието присъстваха следните лица, чиято самоличност бе удостоверена:

1. Тихомир Тодоров Тодоров - упълномощен представител на „Боксер” ЕООД

y i  у i

Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 
предварително обявените от възложителя условия:
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО"

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане" №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg

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 документацията и проверка за съдържанието на документите които 
съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия.

4. Провеждане на наддаването между допуснатите участници.

5. Предложение за сключване на договори.

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.

По точка 1. Получаване на Регистъра на представените оферти н 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 -  „Боксер" вх. №2238/02.10.2020г.,15:10ч. при ТП ДГС Суворово.

По точка 2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително 
обявените условия от външна страна.

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

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

Документациите на единственият участник отговарят от външна страна на изискванията 
на предварително обявените условия.

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

Офертата на участника съдържа необходимите документи, съгласно предг зрително обявените 
условия, отговаря на изискванията на чл.61 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост, и за полззането на дървесина 
и недървесни горски продукти. .
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Комисията констатира следното:

1. Допуска до по-нататъшно участие кандидат № 1 -  „Боксер” вх. №2238/02.10.2020г.,15:10ч. 
при ТП ДГС Суворово.
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2. Определя на участниците следните тръжни номера:

Тръжен No 1 -  „Боксер” ЕООД

По точка 4. Провеждане на наддаването между допуснатите участници

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 определените им по-горе тръжни номера, с които същите участваха до приключване на 
тръжната сесия.

Пристъпи се към провеждане на търга, както следва:

Обект №21-20 , с прогнозно количество дървесина в пр. куб.м.- 286, с начална цена -  14014,00 
лв без ДДС и стъпка на наддаване -  280,00 лева.

Участва Тръжен №1 -  „Боксер” ЕООД.

С оглед на обстоятелството, че за позицията участва един кандидат, който е потвърдил само 
началната цена, Председателя на комисията обяви „Боксер” ЕООД за спечелил наддаването по 
отношение на позицията при цена от 14 014,00 лв. без ДДС.

По точка 5. Предложение за сключване на договор.

След приключване на работата си комисията реши:

Предлага на възложителя да сключи договори за обект 21-20 е участника спечелил търга с 
явно наддаване - „Боксер” ЕООД на достигната при наддаването цена от 14 014,00 лв. без ДДС.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО"

Комисията преустанови своята работа на 05.10.2020г. в 11:30ч. 

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 3 листа.

Разчет:

1. екз. №1 -  за тръжното досие.
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