ПРОТОКОЛ
№ 1.1
от 04.03.2021 г.
на основание чл. 26, ал. 4, изр. II. във вр. с чл. 72, ал.6 от НУРВИДГТ относно дейността на
комисията по разглеждане на офертите и провеждане на договаряне по чл. 72 във вр. с чл.
25-26 от НУРВИДГТ с участниците, допуснати до втория етап на процедурата с предмет:
„Процедура за провеждане на договаряне, по реда на чл. 72 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, за
определяне на купувач на прогнозни количества добита дървесина, намираща се на
временен склад, за Обект № 2112-П“
В залата присъстват всички членове на комисията , назначена със Заповед № 53 от
04.03.2021 г. и представителят на участника „Ера“ ЕООД – ….чл. 59 от ЗЗЛД…. –
пълномощник.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик,
съдържащ ценовата оферта на кандидат № 1 за обект № 2112-П;
След отваряне на плик „ценово предложение“, комисията установи следното:
Кандидат № 1
Първоначална цена
за обект Предложена цена за обект
№2112-П без ДДС
№2112-П без ДДС
„Ера“ ЕООД
72 885.00 лв.
72 885.00 лв
Участникът потвърди пред комисията параметрите на подадената от него оферта за
участие.
Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника относно
параметрите на първоначалното му предложение, като му напомни, че съгласно условията
за провеждане на процедурата има право еднократно да подобри в полза на ТП „ДГС
Върбица“ показателите за оценка по първоначалната си оферта.
На отправения въпрос от страна на комисията, дали участникът би увеличил
предлаганата от него обща крайна цена за прогнозните количества добита дървесина на
временен склад, същият отговори отрицателно, като потвърди общата цена, посочена в
ценовото предложение.
Преговорите с участника приключиха в 10:15 часа на 04.03.2021 година.
Настоящият протокол представлява неразделна част от документацията на
процедурата.
Протоколът се изготви в 1 (един) екземпляр и съдържа 1 (една) страница.
Участник в договаряне:
. ….чл. 59 от ЗЗЛД…..П...........
(собствено, бащино и фамилно име и подпис)
Комисия: ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......П..............
ЧЛЕНОВЕ: 1. ….......П........…
2. ...........П............

