ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
Кмет на Община Търговище: /П/
/Д-р Дарин Димитров/
ПРОТОКОЛ
за разглеждане на документите, които следва да представи определеният за изпълнител
по дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м
дърва за огрев, от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище,
по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти
на територията на Община Търговище,
по обявен със Заповед № З-ОП-33/30.04.2019 г., открит конкурс
На 11.07.2019 г., комисия, назначена със Заповед № 3-ОП-41/23.05.2019 г. на Кмета
на Община Търговище, на основание чл. 35, ал. 8, във връзка с ал. 5 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
/Наредбата/, състави настоящия протокол за разглеждане на документите, които следва
да представи „ВАС МАР” ЕООД – определен, със Заповед № З-ОП-57/20.06.2019 г., за
изпълнител на дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м
дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище,
по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на
Община Търговище.
Комисията в състав:
Председател: Халиме Ахмедова – директор на дирекция ИР;
и членове:
1.Весела Коларова – юрисконсулт в дирекция АПСО;
3.Румяна Савова – главен експерт в дирекция ИР;
4.Галина Дочева – главен експерт в дирекция ИР,
5 Несрин Черкезова – специалист в дирекция ИР
се събра на закрито заседание и разгледа документите, представени от Васил Маринов –
управител и собственик на „ВАС МАР” ЕООД, съгласно чл. 35, ал. 5, т. 1 и т. 3 от
Наредбата и т. 2 от Заповед № З-ОП-57/20.06.2019 г.
С писмо с вх. № 26-00-341/28.06.2019 г. бяха представени следните документи:
1. Заверена справка от НАП от 28.06.2019 г. за актуално състояние на действащите
трудови договори между „ВАС МАР” ЕООД и работници, които ще извършват
дейностите по товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината.
2. Заверени копия от документи за регистрация и техническа изправност на 2 /два/
броя товарни автомобили.
3. Заверено копие от свидетелство за съдимост, издадено на 08.01.2019 г.
Изпълнителят беше уведомен, че:
- при подписването на договора, свидетелството за съдимост, следва да бъде
актуално, поради което трябва да представи ново такова;

- за автомобилите следва да представи заверено копие от документите,
удостоверяващи монтирането и функционирането на GPS устройства;
С писмо с вх. № 26-00-364/09.07.2019 г. управителят на „ВАС МАР” ЕООД
представи следните документи:
- заверено копие от удостоверение от 05.01.2018 г. за поставяне и инсталиране на
система за постоянно проследяване на превозно средство с регистрационен № Т7985ВТ;
- заверено копие от удостоверение от 31.12.2015 г. за поставяне и инсталиране на
система за постоянно проследяване на превозно средство с регистрационен № Т5760ВТ,
който е пререгистриран с № Т1476ВТ;
- заверено копие от свидетелство за съдимост, издадено на 09.07.2019 г.
Комисията констатира, че определеният за изпълнител със Заповед
№ З-ОП-57/20.06.2019 г. е представил всички изискуеми документи и предлага:
Да се сключи договор с „ВАС МАР” ЕООД, за възлагане на дейност „товарене,
транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м дърва за огрев от временен склад в
горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове
по населените места и други обекти на територията на Община” при цена 7 999,99 лева
без ДДС и срок за изпълнение на дейностите 01.11.2019 г.
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