МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

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

Утвърдил: ………П………
инж. ….чл. 59 от ЗЗЛД…
Директор на „ТП ДГС Върбица“
Дата: 22.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ
Днес - 15.02.2021 г. в 13,30 часа, в заседателната зала на административната сграда на
ТП „ДГС Върбица" комисията, назначена със Заповед №39/11.02.2021 г. на Директора на ТП
„ДГС Върбица", в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… – зам.директор при ТП
ЧЛЕНОВЕ: …чл. 59 от ЗЗЛД… - зам.директор при ТП
…чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при ТП
се събра на закрито заседание, за да провери редовността и съответствието на
представените от определения за купувач участник документи за сключване на договор след
проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина,
намираща се на ТИР станция, по сортименти от обект №2113-П, намираща се на територията
на ТП „ДГС Върбица“, открит със Заповед № 26 / 25.01.2021 г. на директора на „ТП ДГС
Върбица“.
Присъстват всички членове на комисията.
Прилагат се разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти и тръжните условия, съгласно документацията за
участие.
С писмо изх. № 110/11.02.2021 г. е поискана по служебен път информация за наличие
на непогасени задължения задължения на „Трансфорес-74“ ЕООД, с. Крайгорци, към
„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения.
Поисканата информация е предоставена с писмо с вх. №260/11.02.2021 г. за липса на
задължения на „Трансфорес-74“ ЕООД към СИДП ДП и неговите териториални поделения.
Съгласно заповед № 40 от 11.02.2021 г. участникът - „Трансфорес-74“ ЕООД – с.
Крайгорци, с ЕИК: 127632192, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, общ.
Върбица, обл. Шумен, ул. „Георги Димитров“ № 16, представлявано от управителя – …чл. 59
от ЗЗЛД…, е класиран на първо място и е обявен за купувач на прогнозните количества добита
дървесина, намиращи се на ТИР станция, по сортименти от обект №2113-П.
Заповедта за класиране е съобщена на кандидата чрез публикуване в обособените
досиета на процедурата в електронните страници на ТП „ДГС Върбица“ и СИДП ДП и
изпращане на електронно писмо до класирания участник. Няма класиран на второ място
участник поради липса на други участници в процедурата.
Допуснато е предварително изпълнение на заповедта, като участникът, определен за
купувач на дървесината от обект №2113-П, на 12.02.2021г. в 10:00 часа е представил следните
документи за сключване на договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под
вх.№267/12.02.2021 г.

1. Заявление от управителя на „Трансфорес-74“ ЕООД за трансформиране на
гаранцията за участие в гаранция за изпълнение на договора за обект №2113-П– 1бр.,
оригинал;
2. Електронно свидетелство за съдимост №21010601619/06.01.2021г. – 1 бр.;
3. Удостоверение с изх. № 270202100003283/12.01.2021 г. за липса на задължения от
НАП – 1 бр.;
Комисията пристъпи към проверка на представените от купувача документи за
редовност и съответствие с изискванията на тръжните условия и Наредбата.
След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1:
Класираният на първо място за обект № 2113-П със заповед № 40 от 11.02.2021 г. на
директора на ТП „ДГС Върбица“ участник „Трансфорес-74“ ЕООД – с. Крайгорци, с ЕИК:
127632192, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, общ. Върбица, обл. Шумен, ул.
„Георги Димитров“ № 16, представлявано от управителя – …чл. 59 от ЗЗЛД…, е представил
всички изискуеми документи за сключване на договор за продажба на прогнозни количества
добита дървесина, намиращи се на ТИР станция, по сортименти от обект №2113-П.
Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие, съответстват на
информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за
продажба на прогнозни количества добита дървесина, намиращи се на ТИР станция, по
сортименти от обект №2113-П, намираща се на територията на ТП „ДГС Върбица“;
С това комисията обяви за приключило заседанието в 13:50 часа на 15.02.2021 г.
Представените от участника документите са неразделна част от досието на процедурата.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от досието на
процедурата.
Комисия:
1. …чл. 59 от ЗЗЛД…: ……П……
2. …чл. 59 от ЗЗЛД…: ……П……
3. …чл. 59 от ЗЗЛД…: ……П……

