МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО Д ЪРЖАВНО ПРЕД ПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”
Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. ”Септ. въстание“ №133,тел.05391/2106,
e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg

УТВЪРДИЛ:……………П………………

/ инж. ..чл. 59 от ЗЗЛД…./
Директор на ТП „ДГС Върбица“
дата: 23.10.2020 г.

П Р О Т О К О Л
по
чл. 61, ал. 14 от НУРВИДГТ

Днес – 23.10.2020 г., в 10:00 часа комисията, назначена със Заповед № 215 от 23.10.2020 г.
на директора на ТП „ДГС Върбица“ в състав:
Председател:

…чл. 59 от ЗЗЛД…. – зам. директор при ТП

Членове:

…чл. 59 от ЗЗЛД…. – счетоводител при ТП
… ч л . 5 9 о т З З Л Д … . – юрисконсулт при ТП,

се събра в заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, находяща
се на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, на публично заседание, за да
проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост
от годишен план за ползването на дървесина за 2020 год. от държавните горски територии на ТП
„ДГС Върбица“ към СИДП ДП – гр. Шумен от обект № 2039 по реда на чл. 54 и сл. от НУРВИДГТ.
Присъстват всички членове на комисията.
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 и условията за провеждане на процедурата.
Обект № 2039 обхваща подотдели: 5а, 62у, 118в, 121а, с общо прогнозно количество от 553
пл. м3 дървесина;
Началната цена за обекта е 31592.00 лв. /тридесет и един хиляди петстотин деветдесет и два
лева/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 316.00 лв./триста и шестнадесет лева/;
Гаранцията за участие - 1580.00 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева/;
Съгласно представения от председателя на камисията входящ регистър на пликовете с
документи за участие на кандидатите, Комисията установи, че в срока, определен със Заповед №
210 от 07.10.2020 г. на Директора на ТП „ ДГС Върбица“, са постъпили следните оферти:
Ред

Входящ
№

1.

2272

Наименование на
участника:

Обект, за който
подава документи:

„Хема Груп“ ООД

2039

Дата на
подаване
22.10.2020г

Час на
подаване
14:18

В залата присъства представител по търговска регистрация на участника, депозирал
документи за участие в срок - „Хема груп“ ООД – Мустафа Мусов Мустафов – управител, който
попълни присъствен лист. Присъственият лист е неразделна част от документацията на
процедурата.
Председателят и членовете на комисията, назначена със Заповед № 215 от 23.10.2020 г., след
запознаване с регистъра на постъпилите оферти, попълниха декларации по чл. 60 ал. 5 от 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.

Комисията извърши служебна справка на Актуалното състояние на участника в:
1. Търговския регистър към Агенцията по вписванията
2. Публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност –
добив на дървесина;
Комисията приложи разпечатки с данните на участника от двата регистъра.
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от
регистрирания участник по посочената в документацията за участие банкова сметка на ТП
„ДГС Върбица“ до края на срока за подаване на документи и установи, че е постъпила една
гаранция в размер на 1580.00 лв от участника – „Хема Груп“ ООД, на 22.10.2020 г.
Извлечението по сметката към 23.10.2020 г. е неразделна част от документацията на
процедурата.
1. Комисията като провери самоличността и представителната власт на явилия се
представител на единствения участник в процедурата и като се увери, че всичко е редовно,
пристъпи към първия етап на процедурата, който включва отваряне на плика с документите
за участие, разглеждане на приложените документи и допускане до наддаване за обекта или
отстраняване на участника;
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с вх. № 2272/22.10.2020г. и
оповестяване на приложените документи от кандидат № 1 „Хема Груп“ ООД.
Документите са поставени в запечатан, непрозрачен плик, който е с ненарушена цялост.
Същият е надписан съобразно условията за провеждане на търга с явно наддаване.
Председателят отваря и оповестява документите, съдържащи се в този плик:
Кандидат № 1 - „Хема Груп“ ООД
1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за обект №2039 - по образец, оригинал,
подписан и подпечатан от кандидата – 1 брой;
2 Декларация № 1 по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТ - по образец, оригинал, подписан и
подпечатан от кандидата – 2 броя;
3. Декларация № 2– по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 брой;
4. Декларация № 4 – по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 бр.;
5. Декларация № 5 – по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 бр.;
6. Декларация № 6 – по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 бр.;
7. Декларация № 7 – по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 бр.;
8. Декларация № 9 – по образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 бр.;
9. Декларация № 11 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - по
образец, оригинал, подписана и подпечатана от кандидата –2 броя;
Комисията след обстоен преглед на приложените документи установи, че Кандидатът е
представил всички изискуеми документи за участие за обект №2039, поради което единодушно
взе

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
допуска до следващия етап на тръжната сесия – явно наддаване за обект №2039,
кандидат №1 – „Хема Груп“ ООД, с. Божурово под тръжен номер 1.

С отварянето и разглеждането на документите за участие на регистрирания участник
приключи първият етап на тръжната сесия.
Няма отстранени участници.
2. Комисията пристъпи към провеждане на втория етап на процедурата - Провеждане на
търг с явно наддаване за обекта с допуснатия участник .
За обект №2039, подотдели: 5а, 62у, 118в, 121а, с общо прогнозно количество от 553 пл.
м3 дървесина, до участие е допуснат кандидат №1 – „Хема Груп“ ООД, с. Божурово, общ.
Върбица;
На първо място на основание разпоредбата на чл. 63, ал. 2, 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, се класира и обекта
е спечелен от: Кандидат № 1 „Хема Груп“ ООД, с. Божурово, общ. Върбица, ЕИК:127623250
на Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление с. Божурово, община Върбица,
ул. Камчия №26 с потвърдена цена от 31 592.00 лв. /тридесет и един хиляди петстотин
деветдесет и два лева/ без ДДС или 37 910,40 лв. /тридесет и седем хиляди деветстотин и десет
лева и четиридесет стотинки/ със ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл.
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 159,20 лв. /три хиляди сто петдесет и девет
лева и двадесет стотинки/ - 10% от достигнатата цена за обекта.
Няма класиран на второ място участник.
Няма отстранени от участие кандидати.
С това комисията обяви за приключил търга за обект №2039 и тръжната сесия като цяло.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр, съдържа 3 /три/ страници и се предаде
ведно с цялата документация на директора на ТП „ДГС Върбица “ за утвърждаване.
Приложение:
Съгласно текста.
КОМИСИЯ :
Председател : …П… ч л . 5 9 о т З З Л Д … .
Членове:

…П… ч л . 5 9 о т З З Л Д … .
…П… ч л . 5 9 о т З З Л Д … .

