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

ТП ДГС Карлово
  инж. Златю Христов Кличев

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

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, 23.02.2021г., се събра комисия, определена със Заповед № 119/22.02.2021г. г. на Директора на ТП
"ДГС-Карлово", в състав:

  Председател   1) Танко Златарев
  Членове   2) Радослава Стефанова

  3) Милена Петрова
  4) Христо Колев

  5) Румяна Белорешка

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите заявки за участие на участниците в електронен
търг № ET01369, за Обект № 2117. на ТП „ДГС Карлово“, 23.02.2021 г. с начален час 10:00 часа.

В срока, определен за получаване на заявки за участие са постъпили 5 броя, както следва:

Заявка с Вх. № 000007177 / 16.02.2021г., 16:13ч., депозирана от "АНТОНИС - 06" ЕООД / 160118068.

Заявка с Вх. № 000007205 / 19.02.2021г., 14:59ч., депозирана от "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД / 115848129.

Заявка с Вх. № 000007207 / 18.02.2021г., 19:56ч., депозирана от "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД / 203381505.

Заявка с Вх. № 000007210 / 19.02.2021г., 14:42ч., депозирана от "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД /
203110960.

Заявка с Вх. № 000007212 / 21.02.2021г., 16:21ч., депозирана от "БЕРГИН 13" ООД / 202442161.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, че не са „свързано лице“ по смисъла на §
1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в търга 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:

23.02.2021 г.

/п/*



  За участника "АНТОНИС - 06" ЕООД:
Същият е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се
допуска до наддаване.

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

За участника "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД:
Комисията установи, следното: Участникът – „Митови транс” ЕООД е заявил в Декларация - Приложение
№4, част от съответстващата на електронния търг утвърдена тръжна документация, че разполага с 5 (пет)
броя моторни триони за извършване на дейността в обект №2117 и 1 (един) брой трактор. Представил е в
електронен вид Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника за категории
Твк и ТВк-г„колесни и верижни трактори и агрегатни към и агрегатни към тях работни машини” и
„специализирана и специална самоходна горска техника” и Свидетелство за правосопособност за работа с
моторни триони и храсторези на лицето Богдан Тодоров Митов. Представена е справка за актуално
състояние на действащите трудови договори към дата 14.02.2021г., в което лицето Богдан Митов
фигурира на длъжност „шофьор – товарен автомобил”. В Раздел ІІ, т.1.4 от Заповед №59/28.01.2021г. на
Директора на ТП „ДГС-Карлово” за откриване на електронния търг е предвидено, като изрично условие
участниците да са представили доказателства за наличие на техника и наети на трудов договор работници.
В т.10.2 от утвърдените със заповедта тръжни условия е поставено изискването участниците да докажат
наличието на общо 5 (пет) броя моторни триони и 1 (един) брой трактор. В т.11.5 от условията е
записано, че участниците следва да представят доказателства за наличие на собствени работници за
изпълнението на дейността, в брой и квалификация, съответстващи на декларираната техника – в случая
учасникът следва да разполага с 5 назначени на трудов договор лица с правоспособност за работа с
моторен трион и едно лице с правоспособност за управление на трактор. Доказателствата за назначени на
трудов договор работници се съдържат в справката за актуално състояние на действащите трудови
договори, изискана в т.11.3 от утвърдените тръжни условия. Участникът следва да приложи и
свидетелства за правоспособност за работа със съответния вид техника по реда на ЗРКЗГТ. Участникът
„Митови транс” е представил такива свидетелства за лицето Богдан Митов, но видно от представената
справка за действащите трудови договори посоченото лице не е назначено на длъжност, от която да е
ясно, че ще извършва сеч на дървесина или управление на трактор, а е назначено единствено на длъжност
„шофьор - товарен автомобил”. Видно още от представената справка, издадена от НАП, че в „Митови
транс” ЕООД са назначени общо 4 лица на длъжност резач и за същите лица са представени свидетелства
за правоспособност за работа с моторен трион. След като лицето Богдан Митов е назначено на длъжност
„шофьор – товарен автомобил” от посочената длъжност за комисията не става ясно какви ще са трудовите
задължения на това лице, дали същото ще извършва дейности по сеч на дървета, дейности по управление
на горски трактор или и двете. Не е в компетентността на комисията да преценява какви са намеренията
на участникът за бъдещите трудови задължения на лицето Богдан Митов в обект №2117, тъй като същото
не е назначено на длъжност, която да съответства на квалификацията по изисканата техника и да ползва
някоя от правоспособностите, за които са представени документи, но и в двата случая е необходимо
участникът да докаже още едно допълнително назначено лице (секач или тракторист), за да отговори на
поставения в утвърдените тръжни условия брой правоспособни лица. Предвид изложеното участникът
„Митови транс” ЕООД следва да бъде отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на изискванията на
на купувача.
В тази връзка на основание т. 10.4.4 от утвърдената документация за участие, "МИТОВИ
ТРАНС" ЕООД се отстранява от участие в търга за обект № 2117 на ДГС Карлово.



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

За участника "БЕРГИН 13" ООД:
Комисията установи, следното: Участникът – „Бергин 13” ООД е заявил в Декларация - Приложение №1,
представена и от двамата управители на дружеството и част от съответстващата на електронния търг
утвърдена тръжна документация, че е внесъл пълния размер на гаранцията за участие за обект №2117. В
Раздел І, т.8 от Заповед №59/28.01.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” за откриване на
електронния търг е определен размер на гаранцията за участие в търга от 3100,00 лв. (три хиляди и сто
лева). В т.5 от утвърдените със заповедта тръжни условия е поставено изискването гаранцията за участие
да е постъпила по банковата сметка на горското стопанство в срок до 23.59 ч. на 21.02.2021г. При
проверка от страна на комисията, бе установено, че гаранция за участие за обект №2117 от участника
„Бергин 13” ООД не е постъпила по банковата сметка на ТП „ДГС-Карлово” в срока до 23.59 ч. на
21.02.2021г. Предвид изложеното и на основание т.10.4.5 от утвърдените тръжни условия участникът
„Бергин 13” ООД следва да бъде отстранен от електронния търг с наддаване, тъй като гаранцията за
участие в размер на 3100,00 лв., не е постъпила по посочената в заповедта и тръжните условия банкова
сметка в срока до 23.59 ч. на 21.02.2021г.
В тази връзка на основание т. 10.4.5 от утвърдената документация за участие, "БЕРГИН 13"
ООД се отстранява от участие в търга за обект № 2117 на ДГС Карлово.

  В деня и часа на провеждане на електронния търг началната цена за обекта Е потвърдена от следните
участници:

  1) "АНТОНИС - 06" ЕООД - 23.02.2021 г. - 10:00:06 часа.  

  2) "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД - 23.02.2021 г. - 10:01:09 часа.  

  3) "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД - 23.02.2021 г. - 10:02:13 часа.  
  
  Резултатите от проведеното наддаване са както следва: Няма извършени наддавателни
предложения от участниците. 
  Класиране на участниците в електронен търг № ET01369, за обект № 2117 на ДГС Карлово: 
  На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 63345.98 лева без ДДС. Цената
е потвърдена на 23.02.2021г. в 10:00:06 часа.  

  На второ място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 63345.98 лева без ДДС. Цената
е потвърдена на 23.02.2021г. в 10:01:09 часа. Класирането на участника на второ място е извършено с
точност микросекунди (42739878144524.734)  

Заключение на комисията

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Карлово, 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) Танко Златарев ................................ 

  2) Радослава Стефанова ................................ 

  3) Милена Петрова ................................ 

  4) Христо Колев ................................ 

  5) Румяна Белорешка ................................ 
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