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
№369
гр. Омуртаг,04.09.2020 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 лесокултурна дейност с предмет:

„Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване чрез премахване на
нежеланата растителност и остатъците от сечта в горски насаждения, разположени в
горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС ,,Омуртаг“,
Обект №1, проведен на 03.09.2020 г., съгласно протокол от 03.09.2020 г. на комисията назначена със
Заповед №365 от 03.09.2020 г. на директора на ТП ДГС ,,Омуртаг”, утвърждавам Протокол от 04.09.2020
г., обявявам класирането и определям изпълнител на дейността механизирано почистване на площи

за залесяване чрез премахване на нежеланата растителност и остатъците от сечта в горски
насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на
ТП ДГС ,,Омуртаг“ от Обект №1, отдел/подотдел: 303,,с“, 303,,х“,303,,ц“.
На първо място за Обект №1 от настоящата процедура класирам:
Кандидат: ЕООД „Алина стил” гр. Русе, с ЕИК: 20………… с предложена обща цена от 15
480.00 лв. без ДДС.
Няма класиран на второ място участник, поради липса на подадени и регистрирани
оферти, поради което
О П Р Е Д Е Л Я М за изпълнител на дейността:
ЕООД „Алина стил” гр. Русе, с ЕИК: 20………….. на Агенция по вписванията, със
седалище и адрес на управление: гр. Русег, обл.Русе, ул.,, …чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от …чл.59
от ЗЗЛД…, с предложена обща цена от 15 480.00 лв. / петнадесет хиляди четиристотин и
осемдесет лева/ б е з Д Д С или 18 576,00 лв. ( осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева)
с включен ДДС, както и други условия, съгласно проекто-договора.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 774,00 лв. ( седемстотин седемдесет и
четири лева) и други условия, съгласно клаузите на проект на договора.
В 5-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед за обявяването на класирането и
определянето на изпълнител, или в същия срок от съобщаване й, когато е допуснато предварително
изпълнение, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя всички
необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е
декларирал.
В 3-дневен срок от изтичане на срока по чл.23,ал.6 от Наредбата
Възложителят ще определи комисия,която да провери редовността и
съответствието на представените документи по чл.35,ал.5 от Наредбата, за
което се изготвя отделен протокол.

След утвърждаването на втория протокол по чл.35,ал.8 от Наредбата, при липса на основанията
по чл.35,ал.9,т.1-т.3 от Наредбата да се сключи договор,изготвен в съответствие с условията по чл.9г от
Наредбата с участника,определен за изпълнител за Обект №1,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.
На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето и четвърто от АПК, чл. 23, ал. 3 от наредбата за
дейностите в горските територии, както и необходимостта от спешно провеждане на гореописаните
дейности в ДГТ с оглед предстоящият зимен сезон, използването на благоприятните климатични
условия за своевременното извършване на лесокултурните мероприятия и сезонния характер за
извършване на дейности в горските територии, предмет на конкурса
РАЗПОРЕЖДАМ:
ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД с
№369/04.09.2020 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 на основание чл. 23, 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, подлежи на оспорване от участниците в процедурата за обекта по реда на
чл. 145 и сл. от Глава X от АПК пред административен съд гр.Търговище в четиринадесет (14) дневен
срок от съобщаването й.
Заповедта на основание чл. 23, ал.4 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 лица, да се
доведе до знанието на съответните длъжностни лица и участници в процедурата за обекта за сведение и
изпълнение вкл. и чрез публикуването й в интернет страницата на „Североизточно държавно
предприятие„ ДП Шумен.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС
,,Омуртаг“ гр.Омуртаг.
Копие от същата да се изпрати в СИДП ДП Шумен за сведение и публикуване в интернет
страницата предприятието.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. …чл.59 от ЗЗЛД…- зам.директор на ТП ДГС ,,Омуртаг” и …чл.59 от ЗЗЛД…– р-л счетоводен отдел при ТП ДГС
,,Омуртаг”.

………..П…………
ИНЖ. …чл.59 от ЗЗЛД…
Директор на ТП ДГС ,,Омуртаг“

