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ПРОТОКОЛ
от проведен електронно търг за Продажба на прогнозни количества

На 09.04.2021г., 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 №9850-4394 с комисия в състав:

За обекти:

Обект № Дата Начален час Краен час

6-24-2021 09.04.2021г. 10:00 2021-04-09 10:04:01

Членовете на комисията подписаха декларации, с които декларираха, че не са “свързано лице” по

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или

с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни

органи, че, ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в

комисията и, че нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от

кандидатите, подали документи за участие.

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): 07.04.2021г.        Час: 23:59



№ Име на
кандидата

ЕИК/Булстат/Е
ГН

Адрес на
управление

Представител Дата и час на
регистрация

Обект

1 ЕТ ЛЕС-
КОМЕРС

ИВАН
ИВАНОВ

125545011 Търговище,
ул.Антим І

№17 вх.А ет.3
ап.9

Иван ИВАНОВ
с номер на

сертификат -
Управител

06.04.2021
16:11

6-24-2021

Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на
кандидата

ЕИК/Булстат/ЕГН Обект Получен УИК
(Уникален идент

ификационен
код)

Вход в
електронния

търг

1 ЕТ ЛЕС-КОМЕРС
ИВАН ИВАНОВ

125545011 6-24-2021 BDQJPVSL 09.04.2021
10:00:21

Коментар

С оглед установеното обстоятелства , че по настоящата тържна процедура от страна на

участника е прикачен грешен документ за внесена гаранция, а по сметката на ТП ДГС Преслав от

представител на ЕТ ЛЕС КОМЕРС – ИВАН ИВАНОВ,на 07.04.2021г. по банковата сметка на ТП ДГС

Преслав е извършен паричен превод на сума в размер на 2116.00 лв. с основание за внесена

гаранция в ел. търг 6-24-2021, изразявам правно становище, че в конкретния случай не са

налице основание за отстраняване на кандидата по следните причини: 1.Участникът е изпълнил

обявените от възложителя в раздел ІV. ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на

условията за участие изисквания: 1. Гаранцията за участие за електронния търг е в размер на

2116.00 лв., платима единствено по банков път. 2. Същата да е представена единствено под

формата на парична сума, внесена по банкова сметка на ТП ДГС Преслав – IBAN:

BG71CECB979010C7755501, BIC: CECBBGSF, при Банка ЦКБ АД. 3. Гаранцията за участие следва

да е постъпила реално по банковата сметка на ТП „ДГС Преслав“ до крайния срок за регистрация

за участие в търга, а именно: 07.04.2021г. 4. При внасяне на гаранция за участие в търга, да е

попълнено платежно нареждане, със задължително посочени следните данни: - ТП „ДГС

Преслав“, за участие в „ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ“ за продажба на прогнозно количество добита

дървесина на временен склад; - номера на ОБЕКТА, за когото се внася гаранцията за участие;-

наименование на фирмата-кандидат със задължително посочен ЕИК. Действително участникът е

прикачил платежно нареждане, което не кореспондира с това, издадено от него пред банката на

възложителя, но това негово нарушение не е съществено, доколкото безспорно е налице внесена

и постъпила по б. сметка на продавача от купувача гаранция за участие съответстваща на

условията на търга, факт, който от своя страна гарантира, правото и възможността на продавача

реално да се удовлетвори от нея в случай, че участника, при провеждането на търга не потвърди

началата цена или в последствие, ако бъде определен за спечелил не сключи договор. (каквато



всъщност е функцията на гаранцията за участие)

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата ЕИК/Булстат/ЕГН Обект

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

участници потвърдиха началната цена за обекта.

Наддавателни предложения

Пореден № Участник Цена Точен час

1 ЕТ ЛЕС-КОМЕРС ИВАН
ИВАНОВ

42336.00 09.04.2021 10:00:27

Класирането за първо и второ място за купувачи на дървесината за всеки обект се определи на

база реда на потвърждаване на най-висока предложена цена.

Резултатите от проведения търг за обектите са следните:  

Обект №,
Количество

дървесина за
продажба

Начална цена в
лв. без ДДС

Класиран на
първо място

участник

с цена в лв. без
ДДС

Класиран на
второ място

участник

с цена в лв. без
ДДС

(6-24-2021)
605.00м3

42336.00 ЕТ ЛЕС-КОМЕРС
ИВАН ИВАНОВ

42336.00

Комисията предлага на Директора на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРЕСЛАВ”, да издаде

Заповед за определяне на купувач, класирания на първо място участник по предложената от него

цена и да бъдат уведомени всички участници по реда на чл. 61 от Административно-

процесуалния кодекс (АПК). След влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, да бъде

поканен определения за купувач да подпише договор за продажба на дървесината по

предложената от него цена
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