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400  Заповед за класиране Обект   

 

 

ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90  E-mail: dgs.g toshevo@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-06-117/21.06.2019г. 

гр. Генерал Тошево 

 

 

 Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 199/28.05.2019г. на Директора на 

«СИДП» ДП Шумен, 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.174, ал.2 от Закона за горите,  и във 

връзка с отразените резултати в Протокол на Комисията от заседанието и проведено от 11.00ч.на 

18.06.2019г., за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за „Извършване на Механизирано 

почистване на площи за залесяване и почвоподготовка – механизирано фрезоване на 

дълбочина 30 – 35 см , в т.ч. раздробяване на пъни и корени върху цялата площ за 

залесяване от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, 

в района на дейност на ТП ДГС Генерал Тошево», открит с моя Заповед № РД-06-

106/30.05.2019г., относно Обект №1, а именно: 
 

Място на 

извършване на 

дейността 

(отдел, 

подотдел)  

Вид на дейността Максимална стойност в лв., без ДДС, над 

която участникът не може да депозира 

ценово предложение 

Гаранция за 

участие 

129-б, 129-в, 

129-д 

съгласно техническата 

спецификация 

40000,00 2000,00 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за подаване на оферти са регистрирани участници, по реда на 

депозиране на документите за обекта, както следва: 

АЛИНА - СТИЛ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на управление в чл.59 от 

ЗЗЛД, тел.чл.59 от ЗЗЛД, чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД 

  

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи, с 

документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО: 

Относно участника АЛИНА - СТИЛ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, Комисията е 

констатирала, че същия е приложил всички необходими документи, декларирал е че отговаря на 

изискванията за техническа и кадрова обезпеченост за извършване на дейността, и е внесъл под 

формата на парична сума по банков изискуемата гаранция за участие от 2000,00 лева. 

3. Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е ВЗЕЛА 

РЕШЕНИЕ, с което допуска до участие участника в процедурата. 
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4. КОМИСИЯТА е отворила плика с ценовото предложение на допуснатия участник, и е 

ОБЯВИЛА е предложената цена както следва: 
 

                                     Участник 

 

 

Критерий  

 

Предложение на АЛИНА - СТИЛ ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 39400,00 лв.без ДДС 

 

Съгласно чл.23, ал.1, т.1 и на основание чл.22, ал.17 от Наредбата, а именно когато е 

подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на 

условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител, като установих, че на този етап не са 

налице условията на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за прекратяване на процедурата, 
  

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

За Обект №1: 
Място на 

извършване на 

дейността 

(отдел, 

подотдел)  

Вид на дейността Максимална стойност в лв., без ДДС, над 

която участникът не може да депозира 

ценово предложение 

Гаранция за 

участие 

129-б, 129-в, 

129-д 

съгласно техническата 

спецификация 

40000,00 2000,00 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите предмет на процедурата е участника класиран на първо 

място АЛИНА - СТИЛ ЕООД с ЕИК чл.59 от ЗЗЛД, при цена 39400,00 лв. без ДДС. 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект №1.  

2. Препис от Заповедта в един и същи ден, в рамките на 3-дневния срок от получаването 

на протокола на комисията, да се публикува в интернет страницата на ТП ДГС Генерал Тошево 

и да се изпрати за публикуване и на СИДП ДП, а на участника да се съобщи по реда на чл. 61 

от АПК - чрез устно уведомяване за съдържанието на заповедта, което се удостоверява с подпис 

на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително 

чрез електронна поща на електронния адреси на участника, или факс, ако участника е посочил 

такъв. Начинът на съобщаването се отбелязва на екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника, но на основание чл.23, 

ал.3 от Наредбата и чл. 60, ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата 

Заповед, и договор с изпълнителя следва да се сключи в 14 (четиринадесет) дневен срок от 

съобщаването на заповедта.  

3.1. На основание чл.23, ал.6 от в 5-дневен срок от издаването на настоящата заповед, 

определеният за изпълнител участник следва да представи документите по т.12.7 от Условията за 

провеждане на открития конкурс.    

4. На основание чл.35, ал.8 от Наредбата, в 3-дневен срок от изтичането на срока по т.3.1  

комисията определена с моя Заповед № РД-06-115/18.06.2019г., да провери редовността и 

съответствието на представените документи по т.3.1. от настоящата заповед, за което да изготви 

протокол, след което протоколът да ми бъде представен за утвърждаване. 

5. На основание чл. 9а, ал.8 от Наредбата внесената от участника гаранция за участие от 

2000,00 лв. следва да послужи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за 

изпълнение от 1970,00 лв., като в срок от пет работни дни след сключване на договора да му се 

възстанови разликата от 30,00 лв. 
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6. Настоящата заповед да се изпрати на СИДП ДП гр. Шумен за информация, и да се сведе 

до знанието на ръководителя на счет.отдел на поделението с оглед връщане в срок на разликата 

между внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение в размер на 30,00 

лв.  

7. След съобщаването на настоящата заповед на определения изпълнител, копие от нея с 

отбелязване на датата на съобщаването и да се връчи на председателя на комисията, с оглед 

изпълнение на т.4 от настоящия раздел. 

8. На основание чл.32, т.3 и т.4 от Наредбата, ако определеният за изпълнител участник не 

изпълни задължението си да сключи договор, или не представи документите по т.12.7 от 

Условията за провеждане на открития конкурс в определения срок, да се задържи гаранцията му 

за участие в размер на 2000,00 лв. 

9. На основание чл.23, ал.5 от Наредбата настоящата заповед подлежи на обжалване по 

реда и в срока по АПК. Жалбата се подава чрез ТП ДГС Генерал Тошево  до Адм.съд гр. 

Добрич. 

 

 

 

 
 

инж.Йорданка Найденова…п / печат/……………….     

Директор ТП ДГС Генерал Тошево                                         
 
 

 

 

 


