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,

ПОКАНА
ЗА
Участие в процедура – открит конкурс чрез договаряне с предмет: „Извършване на
механизирано почистване на площи за залесяване чрез премахване на нежеланата
растителност и остатъците от сечта и почвоподготовка – механизирано фрезоване на
дълбочина 30 – 35 см , в т.ч. раздробяване на пъни и корени върху цялата площ за
залесяване в горски насаждения,
разположени в горски територии – държавна
собственост, в района на дейност на ТП ДГС ,,Омуртаг“, от: Обект №1 отдели: 298,,б“- 21
дка, 298,,в“ – 5 дка, 362,,т“ – 5 дка, 362,,р“ -7 дка,
Във връзка с издадена Заповед №355/17.09.2021 год. на Директора на ТП ДГС ,,Омуртаг“
гр.Омуртаг за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности по на чл. 10, ал. 1, т. 6
почистване на площи за залесяване и т. 7. подготовка на почвата за залесяване, по реда на чл.15
и сл. 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, от горски насаждения, и Заповед №384/06.10.2021 г., за прекратяване на същия
на основание чл.23, ал.1, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от посочената Наредба, с настоящата
покана Ви уведомявам за провеждане на процедура за Обект№1 чрез договаряне по реда на
чл.25 и чл.26 от Наредбата. При наличие на интерес от Ваша страна за участие в
процедурата, следва да депозирате оферта.
Офертата следва да бъде изготвена съгласно образеца на ценовата оферта и по
предварително обявените от ТП ДГС ,,Омуртаг“ гр.Омуртаг изисквания, посочени в
документацията и условията на процедурата и в заповедта на възложителя за провеждане на
договарянето.
Процедурата чрез договаряне по чл.25, ал.1, т.1 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, от горски насаждения, ще бъде
проведена на 30.11.2021 г. от 10,00 часа в административната сграда на ТП ДГС ,,Омуртаг“ на
адрес: гр.Омуртаг, ул.,,Г.С.Раковски”, № 21.
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