ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО

Утвърдил:.....................................
/Директор ДГС инж. Златю Кличев/
Дата: 28.04.2021г.

П Р О Т О К О Л
от дейността на комисията, съставен на основание чл.22, ал.19 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 и назначена със
Заповед №243/27.04.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” за разглеждане, оценяване
и класиране на подадените оферти за участие в открит конкурс с предмет: „Извършване
на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи - механизирана и ръчна
почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и
ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №1, горска
територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”на
„ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”
Днес, 27.04.2021г. в 10:30 часа в административната сграда на „Държавно горско
стопанство – Карлово”, се събра комисия, назначена със Заповед №243 от 27.04.2021г. на
Директора на ТП „ДГС - Карлово” в състав:
1. инж. Румяна Манолова на длъжност „зам. директор” в ТП „ДГС-Карлово” Председател на комисията
2. Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Карлово” /юрист/ - член
на комисията;
3. Милена Петрова на длъжност „главен счетоводител” в ТП „ДГС-Карлово” /икономист/
– член на комисията.;
4. инж. Румяна Белорешка на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС-Карлово” - член на
комисията;
5. инж. Ивелин Патев на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС-Карлово” - член на комисията
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти от участниците в откритата
процедура - открит конкурс с предмет: „Извършване на лесокултурни дейности през 2021
година, включващи - механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури –
есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури –
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ръчно и механизирано в Обект №1, горска територия - държавна собственост от
териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”.
Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на
процедурата са валидни разпоредбите 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, наричана за краткост по-долу
Наредбата.
Комисията провери и установи, че в срока, определен за получаване на оферти е
постъпила една Оферта с Вх. №197/26.04.2021г., 16:42ч. от ЕТ „Иван Чонлов”. На откритото
заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Резултати от работата на комисията:
І. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертата:
Офертата на участника е представена в непрозрачен плик, запечатан и с ненарушена
цялост. Отклонения не бяха констатирани. Комисията пристъпи към отварянето й и провери
съдържанието съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията провери
информацията, посочена в заявлението на участника, за която има служебен достъп. Извършена
бе проверка за актуалното състояние на ЕТ „Иван Чонлов” на интернет страницата на Агенция
по вписванията - „търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел”,
както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите за валидността на
декларираните удостоверения за регистрация на участниците в публичния регистър по чл. 241
от Закона за горите за дейността – добив на дървесина. От проверката бе установено следното:
Участникът ЕТ „Иван Чонлов” е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115122694, със седалище и
адрес на управление: с. Климент, п.к.4348, с управител Иван Атанасов Чонлов. Вписан е в
регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение №3879/10.08.2012г.
След разглеждане на представените документи в офертата, Комисията установи, че са
представени всички документи в съответствие с изискванията на заповедта за откриване на
конкурса, утвърдените конкурсни условия и Наредбата. Разгледани по същество и в съвкупност
СЪОТВЕТСТВАТ с изискванията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвид това участникът „ЕТ „Иван Чонлов” следва да бъде ДОПУСНАТ до отваряне на плик „Ценово предложение”.

ІІ. Отваряне на Плик „Ценово предложение”
Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Ценово предложение”.
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Участникът ЕТ „Иван Чонлов” предлага обща цена за извършване на лесокултурните
дейности, предмет на открития конкурс от 207 423, 58 лв. (двеста и седем хиляди
четиристотин двадесет и три лева и петдесет и осем стотинки), без включен ДДС.
Комисията прие, че представеното ценово предложение от ЕТ „Иван Чонлов” съответства
на изискванията, поставени от възложителя.

ІІІ. КЛАСИРАНЕ
Комисията определи класирането както следва:
І-во място - ЕТ „Иван Чонлов”, с предложена обща цена за извършване на лесокултурните
дейности, предмет на открития конкурс от 207 423, 58 лв. (двеста и седем хиляди
четиристотин двадесет и три лева и петдесет и осем стотинки), без включен ДДС.
Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител за извършване на лесокултурните
дейности, предмет на открития конкурс да бъде избран класирания на първо място участник.
Настоящият протокол следва да бъде предаден за утвърждаване заедно с цялата
документация, събрана в хода на провеждане на открития конкурс на Директора на ТП „ДГСКарлово”.
КОМИСИЯ:
Председател: 1.............../п/*.................... /Румяна Манолова/
ЧЛЕНОВЕ:
2............../п/*..................... /Радослава Стефанова/

2.............../п/*.................... / Румяна Белорешка/

3................/п/*.................../ Милена Петрова/

3................../п/*................../Ивелин Патев/

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