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Утвърждавам на дата 17.12.2020
Директор

ТП ДГС Панагюрище
  инж. Петър Тодоров

............./п/*...............

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, 17.12.2020г., се събра комисия, определена със Заповед № 203/16,12,2020 г.г. на Директора на ТП
ДГС Панагюрище, в състав:

  Председател   1) Тодор Баров
  Членове   2) Калина Георгиева

  3) Петя Домусчиева
  4) Елена Сиракова

  5) Тинка Стефанова

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите заявки за участие на участниците в електронен
търг № ET01247, за Обект № 2108. на ТП „ДГС Панагюрище“, 17.12.2020 г. с начален час 10:30 часа.

В срока, определен за получаване на заявки за участие са постъпили 1 броя, както следва:

Заявка с Вх. № 000006808 / 11.12.2020г., 15:47ч., депозирана от "БУНАЯ ЛЕС" ООД / 205981324.

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

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

  1) "БУНАЯ ЛЕС" ООД - 17.12.2020 г. - 10:30:06 часа.  



  
  Резултатите от проведеното наддаване са както следва: Няма извършени наддавателни
предложения от участниците. 
  Класиране на участниците в електронен търг № ET01247, за обект № 2108 на ДГС Панагюрище: 
  На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 23237.52 лева без ДДС. Цената е
потвърдена на 17.12.2020г. в 10:30:06 часа.  

Заключение на комисията

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Панагюрище, 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) Тодор Баров
............./п/*............... 

  2) Калина Георгиева
............./п/*............... 

  3) Петя Домусчиева
............./п/*............... 

  4) Елена Сиракова
............./п/*............... 

  5) Тинка Стефанова
............./п/*............... 

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