
Протокол относно процедура ЕТ00207 от 02.04.2019 13:30

Утвърждавам на дата ...................................
Директор

ТП ДГС Доспат
  и.д. инж. Стилиян Балталиев

...................................

ПРОТОКОЛ

съставен на основание глава III, раздел III от 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

  Днес, 02.04.2019г., се събра комисия, определена със Заповед № 103/01.04.2019г. на Директора на
ЮЦДП, град Смолян, в състав:

  Председател   1) Георги Станчев
  Членове   2) Иван Свирков

  3) Константин Чолаков
  4) Атанас Станков

  5) Атанаска Бялкова

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите заявки за участие на участниците в електронен
търг № ET00207, за Обект № 1932-1. на ТП „ДГС Доспат“, 02.04.2019 г. с начален час 13:30 часа.

В срока, определен за получаване на заявки за участие са постъпили 10 броя, както следва:

Заявка с Вх. № 000001363 / 22.03.2019г., 18:15ч., депозирана от ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" /
101515157.

Заявка с Вх. № 000001412 / 25.03.2019г., 15:07ч., депозирана от "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД / 200722912.

Заявка с Вх. № 000001506 / 28.03.2019г., 15:27ч., депозирана от "ДОСПАТЛЕС" ЕАД / 120067096.

Заявка с Вх. № 000001514 / 28.03.2019г., 16:08ч., депозирана от "БОР - 2004" ООД / 120553290.

Заявка с Вх. № 000001520 / 29.03.2019г., 09:06ч., депозирана от "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД / 201965187.

Заявка с Вх. № 000001527 / 29.03.2019г., 11:25ч., депозирана от ЕТ "ДЖУСИ - САЛИХ КАМБЕРОВ" /
120058357.

Заявка с Вх. № 000001533 / 29.03.2019г., 11:59ч., депозирана от "ВЕРКА" ООД / 120592165.

Заявка с Вх. № 000001547 / 29.03.2019г., 14:19ч., депозирана от "ВЕВА ГРУП" ЕООД / 120548133.
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Заявка с Вх. № 000001576 / 29.03.2019г., 16:40ч., депозирана от "ПАЛИСАНДЪР" ООД / 112532670.

Заявка с Вх. № 000001591 / 29.03.2019г., 17:17ч., депозирана от "СТАМБОЛИ" ЕООД / 120521271.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, че не са „свързано лице“ по смисъла на §
1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участникът в процедурата или с посочените от
него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи, че, ще пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията и, че нямат материален интерес от
продажба на дървесината на някой от участниците, подали документи за участие.

След запознаване с представените от кандидатите документи, се установи следното:
  За участника ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ":
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

За участника "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД:
Съгласно т. 5 от утвърдената и влязла в сила тръжна документация, кандидатът е следвало да внесе
гаранция за участие, която да постъпи по посочената банкова сметка на ЮЦДП, гр. Смолян в срок до
23:59 часа на 31.03.2019 г. От представеното извлечение от банковата сметка на предприятието е видно,
че към 10:26 ч. на 01.04.2019 г. сумата в размер на 9600.00 лева, представляваща гаранция за участие за
обект № 1932-1 на ТП „ДГС Доспат” от участника "Балджиев 78" ЕООД не е постъпила. Това
обстоятелство е видно и от представеното от участника платежно нареждане, в което е посочена банкова
сметка, различна от тази на ЮЦДП град Смолян.
В тази връзка на основание т. 10.2.4 от утвърдената документация за участие, "БАЛДЖИЕВ
78" ЕООД се отстранява от участие в търга за обект № 1932-1 на ДГС Доспат.

За участника "ДОСПАТЛЕС" ЕАД:
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

За участника "БОР - 2004" ООД:
В т. 10.1.2., във връзка с т. 11.1. от влязлата в сила документация за участие, Продавача е посочил, че
участникът следва да представи Приложение № 1 – декларация за всеки от управителите. Такава
декларация от управителя Красимир Светославов Пехливанов не е представена. Съгласно т. 5 от
утвърдената и влязла в сила тръжна документация, кандидатът е следвало да внесе гаранция за участие,
която да постъпи по посочената банкова сметка на ЮЦДП, гр. Смолян в срок до 23:59 часа на 31.03.2019
г. От представеното извлечение от банковата сметка на предприятието е видно, че към 10:26 ч. на
01.04.2019 г. сумата в размер на 9600.00 лева, представляваща гаранция за участие за обект № 1932-1 на
ТП „ДГС Доспат” от участника "Бор-2004" ООД не е постъпила. Това обстоятелство е видно и от
представеното от участника платежно нареждане, в което е посочена банкова сметка, различна от тази на
ЮЦДП град Смолян.
В тази връзка на основание т. 10.2.1 и т. 10.2.4 от утвърдената документация за участие, "БОР
- 2004" ООД се отстранява от участие в търга за обект № 1932-1 на ДГС Доспат.

За участника "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД:
Съгласно т. 5 от утвърдената и влязла в сила тръжна документация, кандидатът е следвало да внесе
гаранция за участие, която да постъпи по посочената банкова сметка на ЮЦДП, гр. Смолян в срок до
23:59 часа на 31.03.2019 г. От представеното извлечение от банковата сметка на предприятието е видно,



че към 10:26 ч. на 01.04.2019 г. сумата в размер на 9600.00 лева, представляваща гаранция за участие за
обект № 1932-1 на ТП „ДГС Доспат” от участника "Кьорчеви-АММ" ЕООД не е постъпила. Това
обстоятелство е видно и от представеното от участника платежно нареждане, в което е посочена банкова
сметка, различна от тази на ЮЦДП град Смолян.
В тази връзка на основание т. 10.2.4 от утвърдената документация за участие, "КЬОРЧЕВИ-
АММ" ЕООД се отстранява от участие в търга за обект № 1932-1 на ДГС Доспат.

За участника ЕТ "ДЖУСИ - САЛИХ КАМБЕРОВ":
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

За участника "ВЕРКА" ООД:
Съгласно т. 5 от утвърдената и влязла в сила тръжна документация, кандидатът е следвало да внесе
гаранция за участие, която да постъпи по посочената банкова сметка на ЮЦДП, гр. Смолян в срок до
23:59 часа на 31.03.2019 г. От представеното извлечение от банковата сметка на предприятието е видно,
че към 10:26 ч. на 01.04.2019 г. сумата в размер на 9600.00 лева, представляваща гаранция за участие за
обект № 1932-1 на ТП „ДГС Доспат” от участника "Верка" ООД не е постъпила. Това обстоятелство е
видно и от представеното от участника платежно нареждане, в което е посочена банкова сметка, различна
от тази на ЮЦДП град Смолян.
В тази връзка на основание т. 10.2.4 от утвърдената документация за участие, "ВЕРКА" ООД
се отстранява от участие в търга за обект № 1932-1 на ДГС Доспат.

За участника "ВЕВА ГРУП" ЕООД:
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

За участника "ПАЛИСАНДЪР" ООД:
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

За участника "СТАМБОЛИ" ЕООД:
Съгласно т. 5 от утвърдената и влязла в сила тръжна документация, кандидатът е следвало да внесе
гаранция за участие, която да постъпи по посочената банкова сметка на ЮЦДП, гр. Смолян в срок до
23:59 часа на 31.03.2019 г. От представеното извлечение от банковата сметка на предприятието е видно,
че към 10:26 ч. на 01.04.2019 г. сумата в размер на 9600.00 лева, представляваща гаранция за участие за
обект № 1932-1 на ТП „ДГС Доспат” от участника "Стамболи" ЕООД не е постъпила. Това обстоятелство
е видно и от представеното от участника платежно нареждане, в което е посочена банкова сметка,
различна от тази на ЮЦДП град Смолян.
В тази връзка на основание т. 10.2.4 от утвърдената документация за участие, "СТАМБОЛИ"
ЕООД се отстранява от участие в търга за обект № 1932-1 на ДГС Доспат.

  В деня и часа на провеждане на електронния търг началната цена за обекта бе потвърдена от следните
участници:
ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ"
"ДОСПАТЛЕС" ЕАД
ЕТ "ДЖУСИ - САЛИХ КАМБЕРОВ"
"ВЕВА ГРУП" ЕООД



"ПАЛИСАНДЪР" ООД

  Резултатите от проведеното наддаване са както следва:

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 196413.00 лева без ДДС.

На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 193513.00 лева без ДДС.
Класираният на второ място участникът е определен чрез жребий.

Заключение на комисията

Комисията предлага на и.д. Директора на ТП ДГС Доспат, да издаде Заповед за определяне на купувач,
класирания на първо място участник по предложената от него цена, както и да бъдат уведомени всички
участници по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) за издадената Заповед.
След влизане в сила на Заповедта за определяне на купувач, да бъде поканен определения такъв да
подпише договор по предложената от него цена.

Комисия
 

  1) Георги Станчев ................................ 

  2) Иван Свирков ................................ 

  3) Константин Чолаков ................................ 

  4) Атанас Станков ................................ 

  5) Атанаска Бялкова ................................ 
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