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ПРОТОКОЛ
Днес 20.04.2018г. комисия назначена със Заповед № 162/20.04.2018г. на
Директора на ТП ДЛС Шерба, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– зам.директор при ТП ДЛС Шерба
СЕКРЕТАР: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– лесничей при ТП ДЛС Шерба
ЧЛЕНОВЕ:
1. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба
2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
3. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– лесничей при .ТП ДЛС Шерба,
Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП
ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, за да проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с
предмет: „Пълна механизирана почвоподготовка (коренеж), включваща дейности
по изкореняване на пъни, избутване, риголване и гредиране
в ДГТ в
териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба“, по реда на 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 (обн. в ДВ. бр.
96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и
доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.), обявен със Заповед
№152/03.04.2018г.на Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №150 /30.03.2018г. на
Директора на СИДП ДП – гр. Шумен .
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията
започна своята работа:
Комисията констатира, че в 10.00 часа на 20.04.2018г. в административната
сграда на ТП ДЛС Шерба , офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав не са налице
евентуални кандидати за участие в процедурата или други лица.
І.Комисията обяви следният дневен ред на заседанието,
изискванията на предварително обявените от възложителя условия:

съгласно

ПЪРВИ ЕТАП
1. Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на декларации
от членовете на комисията.
2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените
условия от външна страна.

3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на документите,
които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия
4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
По точка 1. Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на
декларации от членовете на комисията.
1.Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че
за участие в процедурата не са получени оферти от евентуални кандидати за участие в
процедурата в определения краен срок посочен в заповедта за откриване на
процедурата..
Предвид посоченото и с оглед наличието на обстоятелствата по чл.24, ал.1, т.1 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, а именно, че за участие в открития конкурс не е
подададена нито една оферта, Комисията взе единодушно решение, като предлага на
възложителя да прекрати процедура с предмет: „Пълна механизирана
почвоподготовка (коренеж) , включваща дейности по изкореняване на пъни,
избутване, риголване и гредиране в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДЛС
Шерба“
Настоящият протокол, ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация
се представи на Възложителя на 20.04.2018г .
КОМИСИЯ:
Председател :...........п/....................
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Секретар:.........../п/..........................
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- лесничей при ТП ДЛС Шерба
Членове :
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- .........../п/................
РСО-Главен счетоводител ТП ДЛС Шерба
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ......./п/....................
юрисконсулт ТП ДЛС Шерба
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- .........../п/................
Лесничей при ТП ДЛС Шерба

УТВЪРДИЛ : /п/ печат(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА
20.04.2018г.

