МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТO
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН
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Утвърдил на: 30.08.2022 г.
ДИРЕКТОР:…………/п*/………………
/ инж. Гаврил Рангелов /
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)

П Р О Т О К О Л
№ 1 /30.08.2022г.
На 30.08.2022г., комисия назначена със заповед № З-16-185/30.08.2022г., на
Директора на ДГС “Пазарджик” в състав:
Председател: инж. Стоян Делиев, Заместник директор при ДГС Пазарджик
Членове: 1. Милена Воденичарова, Главен счетоводител при ДГС Пазарджик
2. Калина Георгиева , Юрисконсулт при ДГС Пазарджик
се събра на заседание в 10,30 часа в административната сграда на ТП ДГС „Пазарджик”,
за да проведе Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии
държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“ за обект №
2229
Председателят на комисията откри процедурата за провеждане на открития
конкурс.
На председателя на комисията бе предоставено извлечение от водения
регистър.
ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В Открит конкурс за
възлагане на добив на дървесина:
Депозирани са Оферти за обекта, както следва по реда на подаване на документите:
№
1.

Участник
Дата
"КИЧУКОВ и СИНОВЕ" ЕООД 14,40 ч. 29.08.2022г.

Обект
2229

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 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 (Наредбата)
изм. И доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019г., за краткост по-нататък в протокола „Наредбата“.
При започване работата на Комисията не присъстваха представители на лицата,
заявили участие в открития конкурс.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно
разпоредбите на чл. 21, ал. 6 Наредбата.
Съгласно Утвърдената документация, Комисията извърши служебна проверка
относно актуалното състояние на участника, како и обстоятелството има ли издаден
и влязъл в сила акт на компетентен държавен орган за наличие на парични задължения
към ЮЦДП. Комисията установи, че за горецитирания участник не е налице издаден
и влязъл в сила акт на компетентен държавен орган за наличие на парични
задължения към ЮЦДП. Извърши се и служебна проверка относно обстоятелството
постъпила ли е в срок изискуемата гаранция за участие . При служебната проверка се
установи, че същата е пристигнала в определения за целта срок.
ІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ:
ЗА ОБЕКТ № 2229:
С оглед на предварително обявените от Възложителя условия, комисията пристъпи
към отваряне на получения плик с документация за участие по реда на тяхното
постъпване:
Документи, представени от участника "КИЧУКОВ и СИНОВЕ" ЕООД-единствен
участник за обект 2229:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заявление за участие - по образец – приложение № 1;
Декларация – Приложение № 2;
Непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“– за обект № 2229;
Декларация за внесена гаранция за участие – Приложение № 3;
Декларация – Приложение № 5;
Свидетелство за правоспособност за моторни триони и храсторези – 2 бр.;
Талон за технически прегледи – 2 бр.;
Справка за наличните животни в ОЕЗ към 17.12.2021г.
Договор за покупко-продажба на 4 броя коне
Справка за актуално състояние на действащите трудови договори
Комисията приключи публичното обявяване на представените документи от
участника и обсъди редовността им.
III. ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС:

ЗА ОБЕКТ № 2229:

ДО

ПО - НАТАТЪШНО

Участникът "КИЧУКОВ и СИНОВЕ" ЕООД - единствен такъв е представил
всички изискуеми документи, оформени и попълнени съгласно изискванията на
Наредбата и Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие, поради
което единодушно го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.
IV.Пристъпи се към втори етап – ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК с предложено
ценово предложение:
ЗА ОБЕКТ № 2229:
За обект № 2229 при начална цена – 10 391,35 лв. без ДДС, допуснат до
разглеждане на ценовото предложение е следният участник – единствен такъв,
предложил цена за както следва:
№ по ред

1.

Наименование
на Предложена цена
участника
в лева без ДДС
"КИЧУКОВ и СИНОВЕ"
ЕООД
10 391,35 лв.

V. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЕКТИТЕ КАКТО
СЛЕДВА:

ЗА ОБЕКТ № 2229:
Допуснат до разглеждане на ценовото предложение е един участник, който е
предложил цена както следва:

№ по ред

Наименование
участника

1.

"КИЧУКОВ
СИНОВЕ" ЕООД

на Предложена
Класиране
цена в лева без
ДДС
и 10 391,35 лв.

I-во място

Видно от гореизложените данни, комисията съобразявайки се с обявения критерий
на Директора на ТП ДГС „Пазарджик“ – „най-ниска предложена цена“ и факта, че

е налице само едно ценово предложение, което е равно на началната цена, Комисията
единодушно класира за обект № 2229 :
•
•

На първо място – участникът "КИЧУКОВ и СИНОВЕ" ЕООД, предложил
цена за обекта в размер на 10 391,35 лв./десет хиляди триста деветдесет и една
хиляди лева и тридесет и пет стотинки / без ДДС.
На второ място - няма;
Председателят на комисията обяви Открития конкурс за приключил.

Протоколът, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на
Открития конкурс се предоставя на Директора на ТП ДГС „Пазарджик“ за одобрение
по установения в Наредбата ред.
Настоящият протокол е неразделна част от документация.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Делиев…………/п*/…………………….

Членове: 1. Милена Воденичарова………/п*/…………………….
2. Калина Георгиева, …………/п*/…………………..

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

