МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЗАПОВЕД

№РД-06-27/23.02.2016г.
гр.Генерал Тошево

На основание чл. 15, ал. 3 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", във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 10. ал. 1 от същата наредба, във връзка с чл. 174, ал. 2 от ЗГ
и Заповед № 52 /23.02. 2016 г. на директора на „Североизточно държавно предприятие" ДП - Шумен,

ОТКРИВАМ
По реда на чл.15 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, определяне на изпълнител на дейности с предмет: „О тглеж дане на култури" и
„О тглеж дане на м лади насаж дения" в Д Г Т на Т П „Д ГС Г енерал Тош ево"както следва:

Обект № 1 - ТП „ДГС Генерал Тошево“:
Пози
ция

Пределна
цена в
лева без
ДДС
О Т ГЛ Е Ж Д А Н Е НА К У Л Т У Р И (РЪ Ч Н О П Л Е В Е Н Е И РА ЗРО Х КВ А Н Е В
РЕД О В ЕТЕ В П О Я С И И Л И Т Е РА С И С Ш И РИ Н А 40-70 СМ )
1-годишни първи път отдел 113-в
100 л.м. 40
30.05.2016г.
565,35
Вид на дейността

М ярка

Количе
ство

Срок за
изпълнение

1-годишни първи път отдел 113-7

100 л.м.

85

30.05.2016г.

1200,83

1-годишни първи път отдел 113-13

100 л.м.

25

30.05.2016г.

353,13

1-годишни първи път отдел 126-ю

100 л.м.

4,35

30.05.2016г.

61,46

1-годишни първи път отдел 127-ц

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,33

1-годишни първи път отдел 158-1

100 л.м.

20

30.05.2016г.

282,50

1-годишни първи път отдел 1122-6

100 л.м.

8,7

30.05.2016г.

122,93

1-годишни първи път отдел 1404-6

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,33

1-годишни първи път отдел 1421-в

100 л.м.

8,70

30.05.2016г.

122,93

1-годишни първи път отдел 1582-6

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,33

1-годишни втори път отдел 1939-6

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,33

1-годишни втори път отдел 113-в

100 л.м.

40

30.07.2016г.

565,35

1-годишни втори път отдел 113-7

100 л.м.

85

30.07.2016г.

1200,83

1-годишни втори път отдел 113-13

100 л.м.

25

30.07.2016г.

353,13

1-годишни втори път отдел 126-ю

100 л.м.

4,35

30.07.2016г.

61,46

1-годишни втори път отдел 127-ц

100 л.м.

13,05

30.07.2016г.

184,33

1-годишни втори път отдел 158-1

100 л.м.

20

30.07.2016г.

282,50

Г аранция за
участие
/лв./
1632.82

1-годишни втори път отдел 1122-6

100 л.м.

8,7

30.07.2016г.

122,93

1-годишни втори път отдел 1404-6

100 л.м.

13,05

30.07.2016г.

184,33

1-годишни втори път отдел 1421-в

100 л.м.

8,70

30.07.2016г.

122,93

1-годишни втори път отдел 1582-6

100 л.м.

13,05

30.07.2016г.

184,33

1-годишни втори път отдел 1939-6

100 л.м.

13,05

30.07.2016г.

184,33

1-годишни трети път отдел 113-в

100 л.м.

40

30.09.2016г.

565,35

1-годишни трети път отдел 113-7

100 л.м.

85

30.09.2016г.

1200,83

1-годишни трети път отдел 113-13

100 л.м.

25

30.09.2016г.

353,13

1-годишни трети път отдел 126-ю

100 л.м.

4,35

30.09.2016г.

61,46

1-годишни трети път отдел 127-ц

100 л.м.

13,05

30.09.2016г.

184,33

1-годишни трети път отдел 158-1

100 л.м.

20

30.09.2016г.

282,50

1-годишни трети път отдел 1122-6

100 л.м.

8,7

30.09.2016г.

122,93

1-годишни трети път отдел 1404-6

100 л.м.

13,05

30.09.2016г.

184,33

1-годишни трети път отдел 1421-в

100 л.м.

8,70

30.09.2016г.

122,93

1-годишни трети път отдел 1582-6

100 л.м.

13,05

30.09.2016г.

184,33

1-годишни трети път отдел 1939-6

100 л.м.

13,05

30.09.2016г.

184,33

2-годишни първи път отдел 113-е

100 л.м.

213,15

30.05.2016г.

3031,94

2-годишни втори път отдел 113-е

100 л.м.

213,15

30.07.2016г.

2150,21

2-годишни трети път отдел 113-е

100 л.м.

213,15

30.09.2016г.

2150,21

3-годишни първи път отдел 113-и

100 л.м.

52,20

30.05.2016г.

574,77

3-годишни първи път отдел 129-г

100 л.м.

108,75

30.05.2016г.

1197,45

3-годишни първи път отдел 1339-1

100 л.м.

55,19

30.05.2016г.

783,39

3-годишни първи път отдел 1837-1

100 л.м.

50,52

30.05.2016г.

717,02

3-годишни втори път отдел 113-и

100 л.м.

52,20

30.07.2016г.

574,77

3-годишни втори път отдел 129-г

100 л.м.

108,75

30.07.2016г.

1197,45

3-годишни втори път отдел 1339-1

100 л.м.

55,19

30.07.2016г.

555,64

3-годишни втори път отдел 1837-1

100 л.м.

50,52

30.07.2016г.

508,62

3-годишни трети път отдел 1339-1

100 л.м.

55,19

30.09.2016г.

555,64

3-годишни трети път отдел 1837-1

100 л.м.

50,52

30.09.2016г.

508,62

4-годишни първи път отдел 1298-6

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,56

4-годишни първи път отдел 1309-а

100 л.м.

65,25

30.05.2016г.

922,79

4-годишни първи път отдел 1331-а

100 л.м.

26,10

30.05.2016г.

369,11

4-годишни първи път отдел 1338-а

100 л.м.

52,20

30.05.2016г.

738,24

4-годишни първи път отдел 1342-а

100 л.м.

13,05

30.05.2016г.

184,56

4-годишни първи път отдел 1384-а

100 л.м.

87,00

30.05.2016г.

1230,40

4-годишни втори път отдел 1298-6

100 л.м.

13,05

30.07.2016Г.

184,56

4-годишни втори път отдел 1309-а

100 л.м.

65,25

30.07.2016г.

922,79

4-годишни втори път отдел 1331-а

100 л.м.

26,10

30.07.2016г.

369,11

4-годишни втори път отдел 1338-а

100 л.м.

52,20

30.07.2016г.

738,24

4-годишни втори път отдел 1342-а

100 л.м.

13,05

30.07.2016г.

184,56

4-годишни втори път отдел 1384-а

100 л.м.

87,00

30.07.2016г.

1230,40

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ
Осветление-изсичане на издънки с
моторен храсторез при среден
диаметър на отреза до 3 см отдел 113-и
Осветление-изсичане на издънки с
моторен храсторез при среден
диаметър на отреза до 3 см отдел
1342-а
Осветление-изсичане на издънки с
моторен храсторез при среден
диаметър на отреза до 3 см отдел
1547-6

Общо за позиция № 1:

дка

6

30.09.2016г.

138,02

дка

1

30.09.2016г.

23,00

дка

17

30.09.2016г.

391,06

32656.48

1.1. Посочените, за съответните дейности количества, от позицията на обекта са прогнозни. При
разлика между действително извършената дейност от позицията и количества посочените в настоящата
заповед, заплащането ще се извършва, по действително установено количество, отразено в
предавателно-приемателния протокол по единична цена, отразена в Приложение № 1 - неразделна част
от договора за изпълнение.
2. Вид на процедурата - Открит конкурс по реда на чл.15, във връзка е чл.10, ал.1 и чл. 12, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недьрвесни горски продукти.
3. Предмет и обект на процедурата: Възлагане на дейности на територията на ТП ДГС „Генерал
Тошево". Обект № 1, отдели № № : 113-В-13,126-ю, 127-ц, 158-1,1122-6,1404-6,1421-в, 1582-6,1939-6,

113-7,113-и, 129-г, 113-е, 1339-1,1837-1, 1298-6, 1309-а, 1331-а, 1338-а, 1342-а, 1384-а, 113-и, 1342-а,
1547-6, вид на дейностите: отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения.
4. Цената на документацията за участие в открития конкурс е 50 /петдесет/ лв. без ДДС, като
същата се заплаща в касата на ТП ДГС „Генерал Тошево" или по следната банкова сметка на
териториалното поделение всеки работен ден до 15.30 часа за времето до последния работен ден
предхождащ деня на провеждане на процедурата включително както следва:
4.1. За Обект № 1 ТП ДГС „Генерал Тошево" - по сметката на стопанството: IBAN:
BG 17C EC B979010C 7658600, BIC: C ECBB G SF, при Банка: „ЦКБ“ А Д
Документацията може да бъде получена от деловодството на стопанството всеки работен ден до
15.30 часа за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата
включително, след представяне на вносна бележка.
5. Условията за допускане на кандидатите до участие - съгласно посочените в документацията за
реда и начина на провеждане на конкурса.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, за времето
до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително, в присъствието
на представител на съответното ТП и след представяне на документ за закупена документация за участие
в открития конкурс.
7. К ласирането на предлож енията и тяхната оценка ще се извърши въз основа на следния
критерий: Предложена най-ниска цена за извършване на възложената дейност за позицията от
даден обект.
7.1. При предложена изключително ниска цена (когато офертата на кандидат съдържа
предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 или повече на сто поблагоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията може да
изисква от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване и определя срок за нейното
представяне).
8. Гаранцията за участие за обекта посочен в т. 1 от настоящата заповед се внася по съответната
сметка на териториалното поделение всеки работен ден до 16.00 часа за времето до последния работен
ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително както следва: .
8.1. За позицията от Обект № 1 ТП ДГС ..Генерал Тошево" - по сметката на стопанството:
IBAN: BG 17C EC B979010C 7658600, BIC: C ECBB G SF, при Банка: „Ц К Б“ А Д

Задължителни условия: Гаранцията за участие следва да бъде внесена и същата следва да е
постъпила реално по посочената сметка на съответното териториално поделение до последния
работен ден, предхождащ деня, определен за провеждане на процедурата, включително.
9. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигната обща стойност за
позицията от дадения обект;
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
9.1. Парична сума. внесена по сметката на ТП - ДГС Генерал Тош ево, като същата следва да
бъде внесена преди подписване на договора както следва:
10.1.1. За позицията от Обект № 1 ТП ДГС „Генерал Тошево" - по см етката н а стопанството:
IBAN: BG 17C EC B979010C 7658600, BIC: CECBBG SF, при Банка: „ЦКБ“ А Д
Банкова гаранция, учредена в полза на ТП- ДГС Генерал Тош ево за позицията се

предоставя в оригинал при подписване на договора.
Освобождаване на гаранциите за участие и изпълнение се извършва по реда на чл.31-33 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.
10. До участие в процедурата се допускат чуждестранни и/или български юридически лица;
търговци и ЕТ по смисъла на ТЗ, или техни обединения, закупили документация за обекта, внесли
гаранция за участие, отговарящи на изискванията на: чл.235 и чл. 241 от Закона за горите и изискванията
по условията за провеждане на конкурса, утвърдени с настояща заповед.
11. Офертите на участниците в процедурата, оформени съгласно изискванията посочени в
условията за провеждането й, се подават в деловодството на ТП „ДГС Добрич", ул. „М арин Д ринов”
№ 5, гр. Д обрич до 16.00 часа през работни дни за времето до последния работен ден, предхождащ деня
на провеждането на тръжната сесия, включително за първа дата на конкурса, а при повторна дата - до
16,00 часа до последния работен ден. предхождащ деня определен за провеждане на същата включително.
Задължително условие: Срок на валидност на предложенията - до сключване на договор.
12. ЧАС, ДАТА И МЯСТО ПА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
11:00 часа на 08.03.2016 год.
Откритият конкурс ще се проведе в административната сграда на ТП „ДГС Добрич",
ул. „М арин Д ри н ов” № 5, гр. Добрич,
13. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ВТОРАТА ДАТА НА КОНКУРСА.
11:00 часа на 14.03.2016 год.
Втората дата на откритият конкурс ще се проведе в административната сграда на ТП
„ДГС Добрич", ул. „М арин Д ринов” № 5, гр. Добрич,
Конкурсът, на втората определена за това дата се провежда в следните случаи:
- Когато за позицията от обекта няма подадени оферти за участие.
- Когато за позицията от обекта има подадени оферти, но няма допуснат кандидат.
С настоящата заповед на основание чл. 16 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 УТВЪРЖДАВАМ следната документация за участие в
конкурса:
1. Условия и ред на провеждане на процедурата, с включени в тях списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса, основания за отстраняване и
критерии за оценка на офертите;
2. Образец на Списък на приложените документи
3. Образец на ценово предложение;
4. Проект на договор;
5. Образец на декларации по конкурсните условия;
6. Заявление за участие;
7. Техническо задание за обекта;
8. Копия на технологични планове и/или скици на обектите.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатите за участие в откритият конкурс могат да получават допълнителна информация в
работно време на адреса на ТП ДГС „Генерал Тошево", както и на следните телефон, факс и
електронен адрес:
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Д и рек тор

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители от ТП ДГС
„Добрич" и ТП ДГС „Генерал Тошево" за сведение и изпълнение.
Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в интернет
страницата на предприятието.
Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на ТП ДГС „Добрич" и ТП ДГС
„Генерал Тошево".
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