
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП"
гр. Шумен

ПРОТОКОЛ
от проведен явен търг за Продажба на прогнозни количества

На 11.10.2017г., на основание Глава III, Раздел III 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 /съкратено в протокола НУРВИДГТ/ се

проведе електронна тръжна процедура №9751-2637

За обекти:

Обект № Дата Начален час

1-2-2017 11.10.2017г. 10:15

Съставът на комисията подписа декларации съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.5 от НУРВИДГТ.

След разглеждане на направеното извлечение от електронния регистър Комисията констатира,

че за описаните по-горе обекти има подадени заявления за участие в търга от 1 брой кандидати: 

Дата (срок за регистрация за участие): 09.10.2017г.        Час: 23:59

№ Име на кандидата Адрес на управление Обект

1 Акациа Трейд ЕООД с. Хитрино, ул. Иван Вазов
10

1-2-2017

Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители при

което установи, че всеки кандидат има представител за участие в търга съгласно чл.61 ал.2 от

НУРВИДГТ.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект Вход в електронния търг

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:



№ по ред Име на кандидата Обект

1 Акациа Трейд ЕООД 1-2-2017

Коментар

Участникът е представил платежно нареждане, от което е видно, че същият е внесъл гаранция

за участие в процедурата в размер на 1040.00 лв. по платежно нареждане

IBD20171009003654441 и в размер на 100.00 лв. по платежно нареждане IBD20171009003657447.

Общата стойност на така внесената гаранция възлиза на 1140.00 лв. В заповедта за обявяване на

процедурата е посочено, че гаранцията за участие е в размер на 1141 лв. Въпреки размера на

разликата между дължимата и внесената сума за гаранция за участие в процедурата, възлизаща

на 1 лв. формално погледнато участникът не следва да се приема, че е изпълнил изискването за

внесена гаранция за участие в процедурата. Предвид горното същият следва да не бъде

допуснат до участие в електронния търг.

Допуснатите и регистрирали се с УИК в деня и часа на провеждане на електронния търг

участници потвърдиха началната цена за обекта.

Поради факта, че няма наддавателни предложения в определения времеви интервал и на

основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ, Комисията предлага на Директора да издаде Заповед за

прекратяване на търга.
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