ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” - ГР.МОМЧИЛГРАД
гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №17, EИК- 2016195800034;

e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ:
Директор на ТП „ДГС Момчилград”……*п………
(инж. Илия Минчев)
Дата: 15.02.2022 г.

ПРОТОКОЛ
Днес, 25.02.2022 г. комисия, назначена със Заповед № З-15-43/15.02.2022 г. на
Директора на ТП „ДГС Момчилград“ състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светла Стоянова-Тенева – гл. инженер при ТП „ДГС Момчилград“;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Христина Ставрева – юрисконсулт при ТП „ДГС Момчилград”;
2. Сенай Ариф – счетоводител-домакин при ТП „ДГС Момчилград”,
се събра на заседание в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, гр.
Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 17, да проведе Открит конкурс с предмет: „Възлагане
на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния
обхват на ТП „ДГС Момчилград”, включени в Обект № 1-2022г.”, открит със Заповед №
З-15-30/27.01.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Момчилград”, съгласно изготвената конкурсна
документация.
Присъстваха всички членове на комисията. Назначеното със Заповед № З-1530/27.01.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Момчилград” длъжностно лице, предаде на
председателя на комисията извлечение от регистъра и офертите на участниците.
До крайния час - 17:00 часа на 24.02.2022 г., са подадени две оферти за участие, които по
реда на постъпване в стопанството, са както следва:
1. Оферта с вх. № Вх-15-120/11.02.2022 г., подадена от „ИБЪР-СТ“ ЕООД,
постъпила в деловодството на ТП „ДГС Момчилград” в 11:20 часа;
2. Оферта с вх. № Вх-15-124/14.02.2022 г., подадена от „КАРТАЧ-1“ ЕООД,
постъпила в деловодството на ТП „ДГС Момчилград” в 08:50 часа.
Председателят на комисията откри заседанието.
I.
Присъстваха всички членове на комисията. Членовете на комисията попълниха и
подписаха декларации, съгласно чл. 21, ал. 6 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, наричана за краткост по надолу
„Наредбата”.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, подали
оферти за участие. Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, присъствието на участниците, подали
оферти за участие е тяхно право, но не и задължение, поради което комисията продължи своята
работа.
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II. След като комисията се увери, че пликовете на участниците са надписани съгласно
указанията в документацията за провеждане на процедурата, се пристъпи към отварянето на
пликовете и разглеждане на изискуемите за участие документи.
1.
Комисията разпечата плика на участника „ИБЪР-СТ“ ЕООД. Комисията
направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет базираната система
на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата по чл. 241 от ЗГ, както и
Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се увери, че участникът е внесъл
определената гаранция за участие. Пликът съдържа:
1.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от
конкурсната документация);
1.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал по
приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация);
1.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – оригинал
по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация);
1.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение
на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец
(Приложение № 4 от конкурсната документация);
1.5. Плик с надпис „Ценово предложение“.
След като разгледа подробно документите в офертата на участника „ИБЪРСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 16,
вписан в Търговския регистър с ЕИК 112631031, представлявано от Стоян Иванов Ачев в
качеството му на управител, комисията се увери, че същият е представил всички
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до понататъшно участие в процедурата.
2.
Комисията разпечата плика на участника „КАРТАЧ-1“ ЕООД. Комисията
направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет базираната система
на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата по чл. 241 от ЗГ, както и
Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се увери, че участникът е внесъл
определената гаранция за участие. Пликът съдържа:
2.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от
конкурсната документация);
2.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал по
приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация);
2.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – оригинал
по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация);
2.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение
на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец
(Приложение № 4 от конкурсната документация);
2.5. Плик с надпис „Ценово предложение“.
След като разгледа подробно документите в офертата на участника „КАРТАЧ-1“
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Ракита“ № 7, вх. Б, ет. 2, ап.
14, вписан в Търговския регистър с ЕИК 112661265, представлявано от Атанас Тодоров
Гешев в качеството му на управител, комисията се увери, че същият е представил всички
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до понататъшно участие в процедурата.
III. Комисията премина към отваряне на пликовете с ценовите предложения на
допуснатите до този етап участници в присъствието на представител на участник.
Председателят обяви, че пликовете с ценовите предложения ще се отварят по реда на
постъпване на офертите в деловодството на ТП „ДГС Момчилград“, както следва:
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1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „ИБЪР-СТ“
ЕООД. За изпълнение на лесокултурните дейности в обект № 1-2022г., участникът предлага
цена в размер на 9100,00 лв. (девет хиляди и сто лева) без ДДС.
Участникът „ИБЪР-СТ“ ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение за
цялостното изпълнение на всички дейности, включени в Обект № 1-2022г. и се допуска до
следващ етап в настоящия открит конкурс.
2. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „КАРТАЧ-1“
ЕООД. За изпълнение на лесокултурните дейности в обект № 1-2022г., участникът предлага
цена в размер на 10200,00 лв. (десет хиляди и двеста лева) без ДДС.
Участникът „КАРТАЧ-1“ ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение за
цялостното изпълнение на всички дейности, включени в Обект № 1-2022г. и се допуска до
следващ етап в настоящия открит конкурс.
IV. За изпълнението на лесокултурни дейности в горски територии - държавна
собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Момчилград”, включени в Обект № 32021г., подадените ценови предложения във връзка с чл. 15а, ал. 1, т. 1 от Наредбата, комисията
извърши класиране на участниците, както следва:

На първо място – „ИБЪР-СТ“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и
предложена цена в размер на 9100,00 лв. (девет хиляди и сто лева) без ДДС.

На второ място – „КАРТАЧ-1“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и
предложена цена в размер на 10200,00 лв. (десет хиляди и двеста лева) без ДДС.
Заседанието на комисията приключи в 10:30 часа на 15.02.2022 г.
Неразделна част от настоящия протокол са извлечение от регистъра с постъпили оферти,
таблица на необходимите документи и таблици за оценка и класиране за обекта.
Председателят на комисията съобщи, че участниците ще бъдат уведомени за резултата
от проведения открит конкурс по реда на чл. 61 от АПК, след утвърждаване на протокола за
работата на комисията и издаване на заповед за класиране и определяне на изпълнител от
Директора на ТП „ДГС Момчилград”.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на
комисията, като заедно с цялата документация от проведения открит конкурс се предаде на
Директора на ТП „ДГС Момчилград“, за утвърждаване.

КОМИСИЯ:
Председател: ...........*п....................
/инж. Светла Тенева/
Членове:

1. ………*п…………
/Христина Ставрева/
2. ..............*п................
/Сенай Ариф/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за
защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
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