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ПРОТОКОЛ

Днес, 26.06.2020 г. на основание Заповед Мз 345/26.06.2020г. на Кмета на Община
Сунгурларе, в 11:00 часа, в административната сграда на Община Сунгурларе, се събра
комисия в състав:

Председател: Росен Диев - юрист;
Секретар: ИванкаГенчева- гл.експертБ и Ф в ОбщинаСунгурларе;

Членове: т.л ХюсеинХюсеин- горски стражар в ОбщинаСунгурларе
и проведе заседание за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите, подали
документи за участие в търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище по реда на
чл.49,ал.1,т.2 от Наредбата от обект 2005, на територията на Община Сунгурларе,
открит със ЗаповедМе 310/10.06.2020г. на Кмета на ОбщинаСунгурларе.

Председателят обяви състава на Комисията и след запознаване с регистъра на
офертите, всички членове подписахадекларация по чл. 21, ал. 6 от Наредбата.

Съгласно извлечение от регистъра на офертите, оферти за участие са подали
следните кандидати:
1. Кандидат ММ. Оферта с вх. Л928- 00-40/25.06.2020год. подадена от ЕТ „КЕМАЛ

БОЗОВ“.

На заседанието на комисията не присъства представител на кандидата, подал
документи за участие.

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на представените от кандидатите
документи и констатира следното:

При отварянето на плика на Кандидат Ле] ЕТ „Кемал Бозов“ , комисията установи, че
са приложени всички изискуеми документи, съгласно раздел У] на „Тръжните условия” и
комисията пристъпи към отварянена ценовите предложенияза Обект 2005

КандидатМ91 ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ ЕИК 112050948, представляваноот управителя
си Кемал Бозов, със седалище и адрес на управление - с. Лозарево, ул.”Първе май”]Чи-



предлага цена за Обект 2005 - 50 738,00 (петдесет хиляди седемстотин тридесет и осем )
лева без ДДС.

КОМИСИЯТЗ ИЗВЪРШИ класирането,както следва :

За Обект М.» 2005- при начална цена от 50 738,00 (петдесет хиляди седемстотин
тридесет и осем) лева без ДДС.

.

Първо мяст - Кандидат .М91 ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ ЕШС 112050948,представляваноот
управителя си Кемал Бозов, със седалище и адрес на управление- с. Лозарево, ул.,”Първе
май”]ЧП-предлага цена за Обект 2005 - 50 738,00 (петдесет хиляди седемстотин тридесет
и осем) лева без ДДС.

Втош място - няма

Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници, подписа се от комисията и се
предаде за утвърждаванеот инж. В. Панделиев- Кмет на ОбщинаСунгурларе.

Екземпляр от „Регистьра на офертите” е приложен към настоящия протокол и е
неразделначаст от него.

(РосенДиев)
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