Утвърден на 28.08.2017 г.
ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ПРОТОКОЛ
Днес, 24.08.2017 година, от 13.00 ч. в заседателната зала в административната сграда на община
Аксаково, гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, се проведе заседание на
комисията назначена със Заповед 511/23.08.2017 г. на Кмета на община Аксаково, относно
провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен по сортиментна ведомост от Обект №17002” с отдели 39 – „к”, 39 - „з”, 42 –
„б”, 42 – „д”, 42 – „ж”, 42 – „м”, 75 – „в”, 76 – „р”, 76 – „у” и 82 – „г” в землищата на с. Въглен,
с. Изворско и с. Яребична, община Аксаково, съгласно Решение №26.6/27.07.2017 г. на
Общински съвет - Аксаково, открит със Заповед №482/07.08.2017 г. на Кмета на община
Аксаково, при следните условия:
Обект
№

Прогн.
количества
лежаща маса в
пл.м³
17002
1955

Пределна стойност в лв.без ДДС,
под която кандидатът не може да
депозира ценово предложение
67870,62

Размер на
гаранцията
за участие в
лв.
3394,00

Комисия в състав:
Председател: Десислава Стоянова – директор на дирекция ОСССК;
Членове: 1. Ирина Тодорова
- директор на дирекция АПНО;
2. инж. Ганка Димитрова - главен експерт УСОГ
3. Гриша Костов
- главен специалист УСОГ
4. Красимира Димитрова – техник-лесовъд, регистриран в публичния регистър по
чл.235 от закона за горите с удостоверение №12988/28.07.2017 г.
Консултант на комисията: Илко Димитров Мирчев – ръководител на звено „Вътрешен одит”.
Председателят след като установи, че са налице всички членове на комисията откри
заседанието в 13.00 часа.
На заседанието присъства представител на кандидата „Шери Ю” ЕООД, гр. Долни
чифлик, ЕИК 103768337, а именно: Юлиан Димитров Иванов , ЕГН чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД –
управител на „Шери Ю” ЕООД.
І. Председателят запозна членовете на комисията със списъка на кандидатите и
представената единствена оферта, а именно: оферта с вх. №2600-608/23.08.2017 г. от „Шери Ю”
ЕООД, ЕИК 103768337, с управител Юлиан Димитров Иванов, ЕГН чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД,
седалище и адрес: гр.Долни Чифлик, ул. „Черни връх” № 13, подадена в 15.37 ч.
II. След запознаване със списъка на кандидатите, членовете и консултанта на комисията
попълниха и подписаха с подписа си декларации по чл. 21, ал. 6 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.
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ІII. Председателят на комисията отвори подадения от „Шери Ю” ЕООД затворен
непрозрачен плик. Комисията извърши проверка на представените документи в офертата на
„Шери Ю” ЕООД и установи, че разгледани по същество и в съвкупност СЪОТВЕТСТВАТ с
изискванията, поставени от Възложителя. Предвид това кандидата „Шери Ю” ЕООД се допуска
до по-нататъшно участие в търга с тайно наддаване.
IV. Председателят на комисията отвори ценовото предложение на „Шери Ю”, след което
прочете на глас ценовата оферта на участника, а именно:

Обект № Прогн. количес
жаща маса в пл

17002

Ценово предложение без ДДС

1955

67870,72

Предложената стойност е в рамките на прогнозната стойност, определена със заповедта за
откриване на търга с тайно наддаване и документацията за участие в него.
РЕШЕНИЕ
Комисията класира на първо място „Шери Ю” ЕООД, ЕИК 103768337, с управител
Юлиан Димитров Иванов, ЕГН чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД, седалище и адрес: гр. Долни Чифлик, ул.
„Черни връх” №13 с предложена обща стойност в размер на 67870,72 лв (шестдесет и седем
хиляди осемстотин и седемдесет лева и седемдесет и две стотинки) без включен ДДС.
На основание чл. 22, ал. 11 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, Комисията състави този протокол, който в
потвърждение на верността на отразеното в него, се подписа от всички нейни членове.
Работата на комисията приключи в 13:40 часа.
Председател: Десислава Стоянова _________
Членове:
1. Ирина Тодорова __________

2. инж. Ганка Димитрова __________

3. Гриша Костов __________

4. Красимира Димитрова __________

Илко Димитров Мирчев – ръководител на звено „Вътрешен одит” ____________

2

