418 1 Протокол за проверка на документи за скл на договор - ТП ДЛС Тервел

Съгласно чл.9б, ал.4, т.2 от Наредбата, настоящият
протокол да се публикува в срок 3 работни дни от
утвърждаването му!

УТВЪРДИЛ:/П/чл.59 от ЗЗЛД
/инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД - Директор на
ТП ДЛС Тервел
Дата:02.01.2020г.
ПРОТОКОЛ
Днес, в 15:00ч. 02.01.2020г., комисията назначена със Заповед №РД-11151/23.12.2019г. на Директора на ТП ДЛС Тервел в състав:
Председател:
инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД, зам.директор ТП ДЛС Тервел
Членове:
Димитър чл.59 от ЗЗЛД -р-л счет.отдел при ТП ”ДЛС Тервел”
Цветан чл.59 от ЗЗЛД -адвокат от ДАК, обслужващ юрист
се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП ДЛС
Тервел за да извърши проверка на редовността и съответствието на представените
документи за сключване на договори с определените за изпълнители участници в
проведената процедура ОТКРИТ КОНКУРС за „Добив на дървесина- сеч,
разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на
добитата дървесина” от горски насаждения, разположени в горски територии –
държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС Тервел, за Обект № 1, 2, 3
и 4, открит със Заповед №11-143/03.12.2019г. на директора на ТП ДЛС Тервел
оправомощен за това със Заповед №388/03.12.2019г. на директора на „СИДП“ ДП
Шумен.
За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти /Наредбата/
Комисията констатира, че съгласно изискванията на чл.23, ал.6 от Наредбата, в
законоустановения пет дневен срок считано от 23.12.2019г. в деловодството на
стопанството са постъпили документи за сключване на договори от:
От Митко чл.59 от ЗЗЛД , представляващ ТРИАДА ООД
Гюрсел чл.59 от ЗЗЛД , представляващ ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД
Комисията установи, че са представени следните документи съгласно
условията:
Изискване
условията

съгласно Представени
ТРИАДА ООД

документи

от Представени документи от
ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД

-Документи
за 3 бр. мот. Триони, 1 бр. техника 3 бр. мот. Триони, 1 бр. техника
регистрация
на за извоз, 1 бр. техника за за извоз, 1 бр. техника за
техниката по реда на рампиране
рампиране
ЗРКЗГТ – заверени
копия;
-Талон за преминат 2 бр., относно техниката за извоз 2 бр., относно техниката за извоз
годишен технически и рампиране
и рампиране
преглед
-Заверено копие от
талон
за
първоначална
регистрация
-справка
за
декларирани данни
по чл. 62, ал. 3 от КТ,
издадена от ТД НАП
за
действащите
трудови договори
-заверени копия на
документи доказващи
придобита
правоспособност за
работа с „преносима
и
стационарна
земеделска и горска
техника“ – категория
„Тпс“
-заверени копия на
документи доказващи
придобита
правоспособност за
работа
със
„специализирана и
специална
самоходна
горска
техника“- категория
Твк или Твк-Г
свидетелство
за
съдимост
удостоверение
от
НАП за липса на
задължения

5 бр. – 3бр. за моторни триони, 1 5 бр. – 3бр. за моторни триони, 1
бр. за техника за извоз, 1 бр. за бр. за техника за извоз, 1 бр. за
техника за рампиране
техника за рампиране
1 бр.

1 бр.

3
бр.
документи
за 3 бр. документи за
правоспособност
на правоспособност на операторите
операторите моторни триони
моторни триони

2 бр. документи за
правоспособност на
операторите на техниката

2 бр. документи за
правоспособност на операторите
на техниката

1 бр. относно Митко чл.59 от 1 бр. относно Гюрсел чл.59 от
ЗЗЛД – управител
ЗЗЛД – управител
1 бр.
1 бр.

документ за липса на 1 бр.
задължения
към
„СИДП“ ДП Шумен и
неговите ТП

1 бр.

Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията
на т.12.7 от условията за провеждане на процедурата.

Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на
представените документи, и констатира, че същите са редовни и валидни, поради което
единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:
ДОПУСКА до сключване на договор участниците:
ТРИАДА ООД с ЕИК 124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел
9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139, triada_2002@abv.bg,
представлявано от Митко чл.59 от ЗЗЛД
– управител, с входящ номер на
документацията № УС-02-714/20.12.2019г.-14:15ч. за Обект №1, 2 и 3
ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, седалище и адрес на
управление в гр. Добрич 9300, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ No 18, ап. 2, тел.: 0889840470,
branimir_popov@abv.bg, представлявано от Гюрсел чл.59 от ЗЗЛД – управи тел, с
входящ номер на документацията № УС-02-715/20.12.2019г.-14:20ч. за Обект №4
Председател :
инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД, зам.директор ТП ДЛС Тервел :/П/ чл.59 от ЗЗЛД
Членове:
Димитър чл.59 от ЗЗЛД -р-л счет.отдел при ТП ”ДЛС Тервел”:/П/ чл.59 от ЗЗЛД
Цветан чл.59 от ЗЗЛД -адвокат от ДАК, обслужващ юрист:/П/ чл.59 от ЗЗЛД

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 02.01.2020 г.,
Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.8 от Наредбата в 3-дневен срок от получаване
на протокола на комисията възложителят го утвърждава.

