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ПРОТОКОЛ съставен на основаниеГлаваШ, Раздел 1У във връзка с чл. 22, ал. 19
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнениетона дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на

дървесина и недървеснигорски продукт (Наредбата)

Днес, 29.05.2020 г., се събра комисия, определена със Заповед Ме 22/29052020 г. на
Кмета на Община Сунгурларе, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Диев- правоспособен юрист;

СЕКРЕТАР:Иванка Генчева-гл.експерт Бюджет и Финанси в Община Сунгурларе;

ЧЛЕН: инж. Николай Делев - лесоинженер-началник отдел „ОГТ” в Община
Сунгурларе;

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура
за сключване на дъзпосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен, чрез
търг с тайно наддаване от горски територии - общинска собственост, съгласно
Наредбата Дървесината е включена в обект Мз 2001-горска територия общинска
собственост,стопанисвана от Община Сунгурларе.

В срока, определен за получаване на оферти за участие, видно от извлечение от
регистъра на на подадените оферти за обект На 2001 , са постьпидш2 броя, както следва:

1. Оферта с Вх. Ме 26-00-258/28.05.2020 г., 13:41 ч., депозирана от „Вйнс 78”ЕООД;

2. Оферта с Вх.М928-00-31/28.05.2020 г., 16:08 ч., депозирана от ЕТ „Кемал Бозов”;

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации , че не са „свързано
лице“ по смисъла на 5 1 от допъшштеШтите разпоредби на Търговския закон е 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.

Пристьпи се към отваряне на офертите на допуснатите участници, по реда на
постъпването им - „Вйнс 78”ЕООДи ЕТ „Кемал Бозов” .

След запознаване с ПРСДСТЗВСНИТСОТ УЧЗСТНИЦИТСдокументи, се установи СЛСДНОТОЗ

асгника Вйнс 78”ЕОО -присъства лично, управителя на дружеството г-н
Валери Бойчев Арнаудов;



1.1. Комисията служебно провери и установи от представените от „Вйнс 78”ЕООД
документи, че този участник не е подал в срок изискуемото съгласно чл.75,ал.2 от
Наредбата- заявление за сключване на дългосрочни договори за покушса на дървесина,
поради което, внесената от него оферта не следва да бъде допусната до по нататъшно
участие в процедурата за сюпочване на дъшосрочен договор за продажба на стояща
дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии - общинска
собственост.

1.2.Освен това, комисията установи, че участника „Вйнс 78”ЕООД ,не е представил
изискуемата, съгласно тръжните условия - обобщена справка за постъпила,
преработена и експедирана дървесина - Приложение На 1 към Заповед М:
926/10.12.2012г. на изпълнителния директор на ИАГ, гр. София от дневника за
преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ, от която справка да е
видно, че участникът е преработил през 2019год. количество дървесина не по - малко
от 50 на сто от годишното количество, посочено в търга за обекта.

1.3.Участника „Вйнс 78”ЕООД,нс е попълнил и представения от него списък на
изискуемите документи за участие в обявената процедура-таен търг /приложеиие Мв1/
от тръжната документация.

1.4. След служебна проверка в счетоводството на Община Сунгурларе, Комисията
установи също така, че участника „Вйнс 78”Е00Д не е внесъл изискуемата гаранция за
участие в търга въпреки, че писмено, но невеярно е декларирал в Декларация
/приложение ЛвЗ/ от тръжната документацияле цит. ”е внесъл вШК пълния размер на
определената парична гаранции за участие за обекта”.

Предвид, гореизложеното плика с надпис „Ценово пре1ШОЖение“ на участника „Вйнс
78”ЕООД не се допуска до отварянежато същия е отстранен от по-натъшно участие в
тайния търг.

2. За у-частника ЕТ „Кемал Бозон” -не изпраща представител.

Комисията извърши справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията и в
пубштчния регистър на Изпълнителна агенция по горите. Същият е представил всички
изискуеми документи, съгласно изискванията на Продавача, поради което се допуска
до отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“.

Пристьпи се към отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“ за обект На 2001 на
допуснатият участник - ЕТ „Кемал Бозов” . Първоначалната обявена от Продавача
цена за обект На 2001 е в размер на 280 867.00 лева без ДДС за общо прогнозно
количество дървесина в размер на 7459.00 пл. куб. м. Ценовото предложение на ЕТ
„Кемал Бозов” за обект На 2001 е в размер на 280 870.00 лева без ДДС.

Комисията констатира, че представеното от участника ЕТ „Кемал Бозов” ценово
предложение отговаря на изискванията поставени от Продавача, поради което се
премина към определяне на класирането, по посочения във влязлата в сила
документация за участие критерий „най - висока цена“.



комисията класира участниците, както следва:

- На първо място- ЕТ „Кемал Базов” по предложената от него цена в размер на 280
870.00 лева без ДДС за общото прогнозно количество дървесина, включено за
продажба на стояща дървесина на корен през първата година от срока на действие на
договора за обект На 2101 .

На второ място-Нямакласиран участник;

С така описаните действия в 11:10 ч. на 29.05.2020 г. прикшочи публичната част от
работата на комисията и заседанието бе закрито.

Настоящият протокол, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на
процедурата се предава на Кмета на Община Сунгурларе - за утвърждаване.

СЕКРЕТАР:Иванка Генчева...„.........

ЧЛЕНОВЕ:инж. Николай Делев................., ................


