УТВЪРДИЛ:
П
Директор ОП „Копривщица“
/инж. Марин Златарев/

ПРОТОКОЛ
За разглеждане на документите и класиране на кандидатите в процедура за
провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 16.03.2017 г. на основание Заповед РД № 24/ 16.03.2017 г. на Директора на ОП
„Копривщица“ комисия в състав:
Председател: 1. Венета Иванова Новакова – Гл.счетоводител при ОП „Копривщица“;
И членове:
2. Дафинка Аспарухова Семерджиева – юрист ОП „Копривщица“;
3. Димитър Рашков Зайков- Ст. лесничей при ОП „Копривщица“
4. Иван Веселинов Вълков – старши лесничей при ОП „Копривщица
5.инж.Атанаска Тодорова Чоплишка – лесничей при ОП „Копривщица
6.Венцислава Стоянова Стоянова- агроном при ОП „Копривщица
7.Динчо Христов Азманов – помощник лесничей при ОП „Копривщица

се събра на заседание от 10:00, да проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от общински горски територии, собственост на Община Копривщица по
реда на чл. 15, ал.3 от 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, включена в годишния план за ползване Обект
№ 17101 от териториалния обхват на дейност на ОП „Копривщица“.
Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите
на „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”/ обн. 02.12.2016г./На основание чл.15,ал.1 от НУРВИДГТ ДОСПДНГП комисията започна работа след получаване на извлечението от регистъра на
постъпилите оферти.
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Забележка

Обект 17101

Комисията провери самоличността на кандидатите и/или техните
упълномощени представители съгласно изискването в чл.15 от НУРВИДГТ
.Присъстваше управителя на
кандидата, подал документи за участие в
процедурата.
1

След удостоверяване целостта на пликовете от представителите, комисията
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи на кандидатите.
За участие в процедурата за Обект17101 регистриран 1/един/ кандидат:
1. ДИП БОГДАН
Джоголанов

ЕООД, представлявано от управителя Павел Банчев

2. Комисията отвори документите и установи, че са оформени съгласно
изискванията на възложителя. На основание чл.61, ал.6 комисията допуска
до участие в следващия етап на конкурса ДИП БОГДАН ЕООД
В резултат на проведения търг с тайно наддаване за Обект 17101 с начална цена
85 768.00 лв./ осемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева /без ДДС
същият бе спечелен от ДИП БОГДАН ЕООД с предложена цена в размер на началната
цена 85 769.00 лв./ осемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева
/без ДДС .
На второ място –няма класиран кандидат.

Настоящият протокол за разглеждане на документите и класиране
на кандидатите, ведно с цялата документация да се изпрати за
утвърждаване на Директора на ОП Копривщица
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
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