


Кандидат № 1 с оферта с вх. № 3696 от 14.12.2018 г. с час на постъпване 15:38 от 
,,Стойкови - Лес" ЕООД гр. Търговище, със седалище и адрес на управление: гр. 
Търговище, ул. ,,Велико Търново" № 7, представлявано от Ася Димитрова Атанасова в 
качеството си на управител, депозирал заявление за участие за Обект № 3-ТРО-2019 г. 

Кандидат № 2 с оферта с вх. № 3699 от 14.12.2018 г. с час на постъпване 15:50 и с 
оферта с вх. № 3700 от 14.12.2018 г. с час на постъпване 15:57  от ,,ВУТ -Експорт" ЕООД гр. 
Търговище, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. ,,Антим I" № 17, вх. А, ет. 
3, ап. 9 представлявано от Елица Иванова Еленкова в качеството си на управител, депозирал 
заявление за участие за Обект № 1-ТРО-2019 г. и Обект No 2- ТРО-2019 г. 

Кандидат № 3 с оферта с вх. № 3707 от 14.12.2018 г. с час на постъпване 15:59 от „Вас 
Мар" ЕООД гр. Търговище, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. ,,Цар 
Освободител" № 36, ап. 12 представлявано от Васил Методиев Маринов в качеството си на 
управител, депозирал заявление за участие за Обект № 4-ТРО-2019 г. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Наредбата, относно сроковете за 
публикуване .на Заповедта за откриване на конкурса и публикуване на документацията на 
интернеt страницата на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище и „СИДП" - ДП гр. Шумен, 
пристъпи към проверка на постъпилите четири оферти. 

Съгласно регистъра на офертите се установи, че четирите оферти са депозирани в 
посочения от Възложителя срок. 

При откриване на процедурата в така обявения час, дата и място на провеждане, а 
именно 17.12.2018 г. от 09:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Търговище", 
комисията пристъпи към проверка на самоличността на кандидатите, съгласно изискванията 
чл. 22, ал. 2 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. След установяване самоличността на 
кандидатите, ко.мисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 
проверка на приложените документи за допустимост за участие в процедурата, съгласно 
изискванията на чл. 19 от Наредбата. Присъстват представители на всички кандидати. 

В общия плик на Кандидат № 1 „Стойкови -Лес" ЕООД гр. Търговище се установи 
наличието на следните документи: 

1. Заявление (Образец № 1) в оригинал за участие за Обект № 3 -ТРО-2019 г.;

2. Списък на представените от кандидата документи-в оригинал;

3. Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския регистър, с извършена от
комисията служебна проверка за актуалното състояние на кандидата към датата на 
провеждане на процедурата -заверено копие вярно с оригинала; 

4. Декларация № 1 ( Образец № 2) в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл.
18, ал. 1, т. 3, б. ,,а-ж" и ал. 3 и ал. 4 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 ( Обн. - 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., бр. 96 от 02.12.2016 г., в сили 
02.12.2016 г.,· изм., бр. 55 от 07.07.2017 г., в cima от 07.07.2017 г.); 

5. Декларация № 2 в оригинал (Образец № 3), относно заявените обстоятелства за
техническата обезпеченост на кандидата със собствено/наето или закупенона лизинг работно 

оборудване - товарни автомобили с висока проходимост и специализирана техшп..:а за 

товарене, което да отговаря на техническата изправност и пригодност за работа при 
специфични условия: 

- Заверено от кандидата извлечение от счетоводните книги за ДМА, и копие от
документ за собственост на товарни автомобили с висока проходимост и специализирана
техника за товарене. 
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