„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД
2300 Перник, ул.“Радомир“ № 1, ет. 1, ст. 7
тел. 0888 006056, е-mail: goritenapernik@abv.bg

Дата:26.10.2018 г.

Утвърдил,
Управител: ……………………
(инж.Л.Минев)

ПРОТОКОЛ
Днес 25.10.2018 год., комисия, назначена със Заповед № 94/25.10.2018 год.на управителя на
„Общински гори - Перник“ ЕООД , в състав:
Председател:
1.Инж. В.......... Б.......... К......... – лесничей в ТП „Държавно горско стопанство - Радомир” при
ЮЗДП и членове:
2. В...... Б........... В................. – касиер-счетоводител в ОП „Общинско обслужване“ при Община Перник,
3.А....... Б......... П......... – адвокат от АК - Перник,
4.В.............. С............ – счетоводител в ТП „ДГС - Брезник“,
5.М.......... М............. – горски стражар в „Общински гори - Перник“ ЕООД, и

се събра на основание чл. 22 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), за да разгледа и класира постъпилите оферти за
участие в открит конкурс за възлагане маркиране, сортиментиране, проектиране на предстояща за изграждане
горска инфраструктура необходима за усвояване на дървесината (ВИП, технологични просеки и др.) и изготвяне
на съпровождаща дейността документация в насаждения предвидени за сеч през 2019 год. в горски територии
собственост на Община – Перник, стопанисвани от „Общински гори – Перник“ ЕООД , обект № 1804, подотдели
95-р, 95-ш, 96 –г , при което бе извършено следното:

Комисията получи списък на представените оферти за участие в открития конкурс, при което се
установи, че за обект № 1804 е подадена една оферта, а именно:
Оферта вх. № 107/24.10.2018 год., в 15,25 часа, от инж. П........... А........... И.........– от гр.
П...............
Офертата е подадена в указания в заповедта за откриване на конкурса краен срок и час –
24.10.2018 год, 16.00 часа, запечатана в непрозрачен плик, с написани върху нея номер на обект,
наименование на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, при
което не се установиха обстоятелства, налагащи писмен отвод до възложителя от страна на член на
комисията.
В обявените в заповедта за откриване на конкурса дата и час на провеждане на процедурата, а
именно 25.10.2018год., 13.00 часа, на заседанието на комисията се яви инж. П..........А........... И кандидат за изпълнител на обект № 1804.
Комисията извърши проверка на самоличността на кандидата:
Инж. П.......... А.......... И..........., с адрес: гр. П........, ул. „.....“, № ...., с ЕГН....................... и л.к.№
........................, издадена на 04.01.2011 г. от МВР Перник.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата:
Комисията отвори оферта с вх. № 107/24.10.2018 год., 15,25 часа, подадена от инж. П...........
А.............. И............... от гр. Перник, при което се установи наличието на всички документи, изискващи
се от кандидатите, съгласно раздел ІІІ на условията за участие в открит конкурс за възлагане маркиране,
сортиментиране, проектиране на предстояща за изграждане горска инфраструктура необходима за усвояване на
дървесината (ВИП, технологични просеки и др.) и изготвяне на съпровождаща дейността документация в

насаждения предвидени за сеч през 2019 год. в горски територии собственост на Община – Перник, стопанисвани
от „Общински гори – Перник“ ЕООД за обект № 1804, подотдели 95-р, 95-ш, 96 –г.

Комисията състави регистър на представените документи – неразделна част от настоящият
пртокол.
Комисията прие всички приложени документи за автентични и вярни.
След разглеждане на приложените документи, комисията не установи причини, даващи й
основания за отстраняване от участие в процедурата на кандидата по смисъла на чл. 22, ал. 5 от
НУРВИДГТДОСПДНГП.
На основание гореизложените обстоятелства, председателят на комисията предложи допускане
на кандидата инж. П.......... А.......... И.......... до следващия етап на конкурса – разглеждане на
предложената цена. След проведено гласуване членовете на комисията единодушно гласуваха за
допускане на кандидата до втория етап на конкурса.
Комисията пристъпи към отварянето на плик «Предлагана цена», при което установи, че в
плика е поставена ценова оферта по образец – Приложение № 3, с предложена цена 2106,20лв. без ДДС.
Приложената ценова оферта отговаря на предварително обявеният от възложителя критерий - «найниска предложена цена».
Комисията класира на първо място кандидатът инж П.......... А.......... И..........., с предложена
цена за обекта 2106,20 лв. без ДДС.
На основание чл. 22, ал. 13 от НУРВИДГТДОСПДНГП, комисията предлага на управителя на
«Общински гори - Перник» ЕООД да утвърди настоящия протокол.
Председател на комисията: 1. …...…………………….
Членове: 2. …………………………
3……………….................
4. …………………………
5. …………………………

