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На дата 11.12.2018 г. в 11:30 ч. в административната ci
а на ТП ДГС Годеч, на
основание Заповед Ns293/21.11.2018 г. на Директора на ДГС— "Годеч" за откриване на

процедура rьрг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от
временен склад по асортименти, се събра комисия, назначена със Заповед Ns
308/10.12.2018 г. на Директора на ТП ДГС— " Годеч", в състав:
L

Председател : Инж.Венцислав Кръстев — Зам.-директор при ТП ДГС Годеч
Членове :
1. Тити Здравкова — юрисконсулт при ТП ДГС Годеч
2. Иринка Иванова — касиер, счетоводство при ТП ДГС Годеч
З . инж. Мила Георгиева — лесничей прн ТП ДГС Годеч
4. Светослав Ангелов — горски надзирател при ТП ДГС Годеч

за разглеждане на оферти за участие в rьрг с явно наддаване за продажба на прогнозни
количества дървесина от временен склад по асортименти на територията на СЗДП - Враца
ТП ДГС - Годеч за ОБЕКТ Ns 1906п — обща кубатура — 246 куб.м . и обща стойност на
обекта лева без ДДС —16 208,00 (шестнадесет хиляди двеста и осем лева и нула стотинки)
лева без ДДС.

Заседанието се откри от председателя на комисията, който прочете заповедта,
обяви реда и условията за работата на комисията за разглеждане на подадените оферти.
След попълване на декларациите за липса на материален интерес, конфиденциалност
по отношение на процедурата и потвърждаване , че няма „свързани лица" по смисъла на
Търговския закон , комисията присrьпи към отваряне на заявленията по реда на тяхното
постъпване , както следва:
За обект N_а190бп: Има подадено едно заявление, както следва:
1. Заявление с вк. N2 3885/10.12.2018 г. в 14:35 часа от „Люб и Слав " ЕООД, с
адрес на управление — с.Стамболово, общ.Ихтиман, с управител Светослав
Йорданов Бонев. Фирмата се представлява на rьрга от Антоанета Николова
Пехлева, която представи лична карта пред комисията, както и нотариалио
заверено пълномощно с . per.Ns2556 от 07.12.2018г. на Соня Владимирова,
нотариус в РС Ихтиман с per.Ns013 на НК. Заверено копие от личната карта и

от нотариално завереното пълномощно е приложено към документите от
процедурата.
Комисията пристьпи към отваряне на офертата, съгласно Регисrьра:
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I. Заявление с вх. Ns 3885/10.12.2018 г. в 14:35 часа от „Люб и Слав" ЕООД, с
адрес на управление — с.Стамболово , общ.Ихтиман . Целостта на подадения запечатан
плик с документите за участие в rьрга от фирма „Люб и Слав" ЕООД се потвърди от

управителя. Комисията провери всички документи, посочени в тръжните условия,
находящи се в плика заедно със заявлението .
Съгласно тръжните условия към документацията за провеждане на rьрга,

участниците следва да представят :

~

г.

~

1. Заявление за участие по образец / Прилоаение Ns1 /;
2. Административни сведения/ Приложение Ns2 /;
З . Документ за внесена парична гаранция за участие;
4. ЕИК за лицата, регистрирани в Република България или данни за тьрговска
регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатьт в
процедурата е чуждестранно лице /Приложение Ns6/;
5. Декларация по образец /Приложение Ns 3/, че кандидаrьт:
а/ не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престьпление
по чл .194-217, чл . 219-260, чл .301-307, чл .321 и чл .321 а от Наказателния кодекс;
б/ не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в/ не е в производство по ликвидация;
г/ не е свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от допълнителната разпоредба на
ЗПКОНПЙ с директора на държавното предприятие и съответното териториално поделение ;
; Д/ не е сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;
е) не е лишен от право да упражнява тьрговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното държавно
предприятие, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган ;
Изискванията по т.3.3.5 с изключение на букви "б ", " в", "д" и "ж" се отнасят за

управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския
закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
където кандидаrьт е регистриран .

6.Декларация, че кандидатьт е запознат с условията на търга и с проектодоговора/IIриложение Ns 4/;
7. Декларация за оглед на обекта /Приложение Ns 5/;
8. удостоверение , издадено от ТП ДГС Годеч, че нямат прекратени договори за

добив или за продажба на дървесина и нямат задържани в полза на ТП ДГС Годеч
гаранции за виновно неизпълиение на договори , за тьрговци извърцп3али такива дейности
оригинал или заверено копие — издадена в срок до 3 месеца преди датата на разглеждане на
заявлението .Когато тьрговецът не е имал скгgочени договори за добив или за продажба на
дървесина в ДГТ на ТП ДГС Годеч, представя декларация в свободен тексr,
9. Удостоверение, издадено от СЗДП за липса на парични задължения към
предприятието по сключени договори или прекратени такива-важи за срок 1 месец от

датата на издаване.3а снабдяване с цитираното удостоверение кандидатите трябва да
изпращат своевременно сканирани молби с подпис на управителя и печат на фирмата
на имейла на СЗДП. В тридневен срок от получаване на молбата, удостоверението ще
бъде издадено от СЗДП или съответно при наличие на парични задължения ще бъде
отказано издаването му;
10 Удостоверение ( служебна бележка) , че фирмата притежава обект по чл. 206 от ЗГ
за преработка, тьрговия и съхранение на дървени материали , регистриран в РДГ;
11. Доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните
категории и количества в обекта по чл. 206 от ЗГ. Необходимо е кандидата да
представи приета от съответната Регионална дирекция по горите „Обобщена справка за
количествата на посrьпилата, преработената и експедираната дървесина" за 2017 год.
по образец на чл. 13, ал. 7 от Наредба Ns1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на
горските територии и/или ируги доказателства за наличие на мощности - фактури за
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ікупуване, извлечение от счетоводни сметки, договори за наем и др. на машини и
съоръжения ;
12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява rьрговеца — участник в процедурата (ако участва чрез пълномощник) —
представя се на комисията при провеждане на процедурата ;
13. Документ за самоличност / лична карта / на лицето, което участва в rьрга —
представя се на комисията nри провеждане на процедурата .
Фирма „Люб и Слав" ЕООД, с адрес на управление — с.Стамболово,
общ.Ихтиман, в офертата си представя следните документи :
1. Заявление за участие по образец / Приложение Ns1 /;
2. Административни сведения/ Прнложение Ns2 /;
3. Документ за внесена парична гаранция за участие;

4.ЕИК за лицата, регистрирани в Република България или данни за rьрговска
регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатьт в
процедурата е чуждестранно лице /Приложение Ns6/;

5. Декларация по образец /Приложение Ns 3/;

б. Декларация, че кандидаrьт е запознат с условията на тьрга и с проектодоговора/Приложение Ns 4/;
7. Декларация за оглед на обекта /Приложение Ns 5/;
8. удостоверение, издадено от TH ДГС Годеч, че няма прекратени договори за
добив или за продажба на дървесица и няма задържани в полза на TH ДГС Годеч гаранции
за виновно неизпълнение на договори ;
9. Удостоверение, издадено от СЗДП за липса на парични задължения към
предприятието по сключени договори или прекратени такива;
10. Удостоверенне ( служебна бележка) , че фирмата притежава обект по чл. 206 от ЗГ
за преработка, тьрговия и съхранение на дървени материали, регистриран в РДГ;

11.Доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните
категории и количества в обекта по чл. 206 от ЗГ. Приета от съответната Регионална
дирекция по горите „Обобщена справка за количествата на посrьпилата, преработената
и експедираната дървесина" за 2017 год. по образец на чл. 13, ал. 7 от Наредба Ns 1 от
30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии ;
12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява rьрговеца - участник в процедурата — заверено копие;
13. Документ за самоличност /лична карта/ на лицето, което участва в rьрга —
заверено копие.
За обект Х 190бп в плика на фирма „Люб и Слав" ЕООД, с адрес на
управление — с.Стамболово , общ.Ихтиман , са приложени всички изискуеми
документи, съгласно условията за участие, удостоверени в опис, съставен от комисията

и подписан от всички нейни членове, неразделна част от настоящия протокол.
Комисията единодушно взе решение и допуска фирма „Люб и Слав" ЕООД, с адрес на
управление — с.Стамболово , общ.Ихтиман , до Втори етап от заседанието .
Втоnи етап : Явно наддаване за обект 1906п при първоначално обявена цена в размер
на 16 208,00 (шестнадесет хилядй двеста и осем лева и нула стотинки) лева без ДДС и
сrьпка за наддаване в размер на 400 /четиристотин/ лева без ДДС.
Комисията пристьпи към даде на табелка с номер 1 на участника :
Председателят на тръжната комисия обяви ясно началната цена на Обект N_о190бп, а
именно : 16 208,00 (шестнадесет хиляди двеста и осем лева и нула стотинки) лева без
ДДС и сrьпка за наддаване в размер на 400 /четиристотин/ лева без ДДС .
Представителят на фирма „Люб и Слав" ЕООД потвърди началната цена на ТП ДГС
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,Годеч" 16 208,00 (шестнадесет хиляди двеста и осем лева и нула стотинки) лева без
ДДС.
Председателят на тръжната комисия обяви ясно цената на Обект N_ 190бп, след първа
стъпка на наддаване, а именно 16 608,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и осем лева
и нула стотинки) лева без. ДДС . Представителят на фирма „Люб и Слав " ЕООД не
потвърди цената на ТП ДГС „Годеч" 16 608,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и осем
лева и нула стотинки ) лева без ДДС.
Председателят на комисията с трети окончателен звуков сигнал обяви цената, на която
се продаде дървесината за Обект N- 1906n —16 608,00 (шестнадесет хиляди шестстотин
и осем лева и нула стотинки ) лева без ДДС.
Членовете на комисията единодушно взеха решение и класираха на първо място
и спечелил rьрга с явно наддаване за продажба на дървесина- прогнозни количества за
обект 1906п - ,,Люб и Слав" ЕООД. Или при класиране по места, както следва:
~

~

За обект 190 бг ► :
I- во място — фирма „ Лгоб и Слав" ЕООД „
~

г

След обявяване на резултата от проведен явен rьрг председателят на комисията
закри заседанието и разпусна комисията.

~

Настоящият протокол е изготвен на дата 11.12.2018г.
предаден на възложителя за одобрение .
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