ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ОМУРТАГ
п.к.7900 гр.Омуртаг, ул.”Георги Сава Раковски” № 21, централа 0605/6-21-54e-mail:dgs.omurtag@dpshumen.bg,

З А П О В Е Д
№87
гр. Омуртаг,15.02.2019 год.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 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
недървесни горски продукти, чл. 59 от АПК и резултатите от процедура - открит конкурс, за
определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на дейността по отдаване ползването на дървесина
с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в
горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добитата
дървесина от годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от горски насаждения,
разположени в горски територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС
Омуртаг“, Обект №1907, проведен на 14.02.2019 г., утвърждавам протокол от 14.02.2019 г. на
комисията назначена със Заповед №81 от 14.02.2019 г. на директора на ТП „ДГС Омуртаг”, за класиран
на първо място и изпълнител на дейността по ползване на дървесината от О б е к т № 1 9 0 7 , с о б щ о
прогнозно количество от 1 278 пл. м. куб.

ОПРЕДЕЛЯМ
,,Алтея” ООД, гр. Омуртаг, с ЕИК: …чл.2……от ЗЗЛД… на Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул…чл.2……от ЗЗЛД…,
представлявано от …чл.2……от ЗЗЛД…в качеството си на управител, с предложена обща цена от
27 591,00 лв.( двадесет и седем хиляди петстотин деветдесет и един лева)
б е з в к л ю ч е н Д Д С или 33 109,20 лв. ( тридесет и три хиляди сто и девет лева и двадесет стотинки )
с включен ДДС, както и други условия, съгласно проекто-договора.

Няма класиран на второ място участник.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 379,55 лв. ( хиляда триста седемдесет и
девет лева, петдесет и пет стотинки ) и други условия, съгласно клаузите на проект на договора.
Да се сключи договор с участника определен за изпълнител за Обект №1907, при спазване
изискванията на чл. 35 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.
Преди сключване на договора за възлагане изпълнението на дейностите, определеният за
изпълнител, трябва да представи следните документи:
1. Удостоверение
от
НАП,
че
няма
парични
задължения
към
държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, с валидност съгласно чл. 35, ал. 5 от
Наредбата за дейностите в горските територии – с дата не по-рано от три (3) месеца, считано от датата
определена за сключване на договора;

2. Документ за внесена или учредена в полза на ТП „ДГС Омуртаг“ – гр. Омуртаг гаранция за
изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на управителите на кандидата или на лицата, овластени по реда на
ТЗ да представляват търговеца;
4. Документ от „СИДП” ДП – Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени
задължения към „СИДП” ДП и неговите териториални поделения – задължително в оригинал.
На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 34, ал. 3 от наредбата за
дейностите в горските територии, както и необходимостта от спешно провеждане на гореописаните
дейности в ДГТ с оглед навременното изпълнение на предписание № РДГ16-3204/03.12.2018 г. на
Регионална дирекция по горите – Шумен и Лесозащитна станция - Варна

РАЗПОРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД с
№87/15.02.2019 год.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се оспорва от участниците в
търга за обекта по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК, чрез ТП „ДГС Омуртаг" пред Търговищки
административен съд в тридневен (3) срок от съобщаването му.
Заповедта, може да се оспорва от участниците в конкурс на основание чл. 34 , ал. 1 от Наредбата
за дейностите, чрез ТП „ДГС Омуртаг" по реда на чл. 81 и сл. от Глава VI от АПК в четиринадесет (14)
дневен срок от съобщаването й пред директора на СИДП ДП - Шумен или по реда на чл. 145 и сл. от
Глава X от АПК пред административен съд гр.Търговище.
Заповедта на основание чл. 34 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 и чл. 61 от АПК, да се сведе до знанието на заинтересуваните длъжностни
лица, и всички участници в процедурата за обекта за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Омуртаг“, копие от

същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие”
публикуване на интернет страницата.

……….П……….
ИНЖ. …чл.2……от ЗЗЛД…
ДИРЕКТОР ТП ДГС „ОМУРТАГ”

ДП Шумен за сведение и

