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ЗАПОВЕД
№ Р Д - 0 4 - Я  /ib .02.2018 г.

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 67/ 02.02.2018г. на 
Директора на СИДИ ДП Шумен, на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии -  държавна и 
общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукта, чл. 
174, ал.2 от Закона за горите и във връзка с отразените резултата в Протокол на 
комисията от заседанието от 10,00 часа на 20.02.2018г., за провеждане на ОТКРИТ 
КОНКУРС за „Добив на дървесина -  сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз 
до временен склад, рампиране на добита дървесина44, съгласно Наредба № 8/ 
05.08.2011г. за сечите в горите от Годишен план за ползване на дървесина за 2018г. в 
горски насаждения, разположени в ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Добрич, 
съгласно Приложение № 1 -  неразделна част от конкурсните условия, открита със 
Заповед № РД -  04-13/ 02.02.2018г. на Директора на ТП ДГС Добрич, относно Обект № 
5, а именно:

Обект Отдел,
подотдел

Прогнозно
количество

пл.мЗ

Прогнозно
количество

пр.мЗ

Обща 
стойност 

лв. без ДДС

Гаранция 
за участие

№ 5 210-н 708 1262 15144,00

757,20

УСТАНОВИХ, ЧЕ:

В определения срок за подаване на оферти са регистрирани кандидати, по реда на 
депозиране на документите за обекта, както следва:

- фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162 със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „Руен“ 4-1-2, представлявано от Йордан Петров 
Петров в качеството на управител, с оферта с вх. № 515/ 19.02.2018г., 
депозирана в 11:45 часа в деловодството на стопанството;

Комисията е извършила проверка за съответствие на представените документи, с 
документите изискуеми съгласно Наредбата и Условията, в резултата на което:

mailto:dgs.dobritch@dDshumen.bg
http://www.dpshumen.b


Относно фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, комисията е констатирала, 
че кандидата е приложил всички изискуеми документи и отговарят на изискванията за 
техническа и кадрова обезпеченост за извършване на дейността.

Във връзка с горните констатации КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО Е B3EJIA 
РЕШЕНИЕ, с което допуска участника до участие в процедурата.

Комисията е отворила плика с ценовото предложение на фирма „ДАН КОС“ 
ЕООД, ЕИК 148107162, предложена обща цена от 15 144.00 лв. без ДДС;

Предвид заложения в предварително обявените условия за участие в процедурата, 
критерии за оценка на ценовите предложения, а именно „най-ниска цена“, комисията е 
извършила следното класиране:

На първо място е класирана фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, 
предложена обща цена от 15 144.00 лв. без ДДС:

Съгласно чл. 23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии -  държавна и общинска собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукта, като установих, че на този етап 
не са налице условията на чл. 23, ал.1, т.2 от Наредбата за прекратяване на процедурата

ОПРЕДЕЛИМ:
За обект № 5

Обект
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Прогнозно
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№ 5 210-н
708 1262 15144,00

757,20

ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите предмет на процедурата е кандидата класиран 
на първо място: фирма „ДАН КОС“ ЕООД, ЕИК 148107162, предложена обща цена 
от 15 144.00 лв. без ДДС;

АДМИНИСТРАТИВНЫ УКАЗАНИЯ
1. С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект № 5.

2. Препис от заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП ДГС 
Добрич, а на кандидатите 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 електроните адреси на кандидатите 
посочени от тях, или факс, ако кандидата е посочил такъв.

3. На основание чл. 60 от АПК допускам предварително изпълнение на 
заповедта.

4. Договор с изпълнителя да се сключи в 7 /седем/ дневен срок от съобщаване на 
заповедта. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да представи 
следните документи в изпълнение на изискванията на Наредбата, а именно:



Удостоверение от органите на НАП, че няма парични задължения към 
държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган с 
дата на издаване след датата на заповедта с конто е открита процедурата;

- Документ от „Североизточно държавно предприятие44 ДП -  Шумен,
удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към 
„Североизточно държавно предприятие44 ДП Шумен и неговите териториални 
поделения -  задължително в оригинал с дата на издаване след датата на 
заповедта с която е открита процедурата;

- Документ за внесена или учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция
за изпълнение на договора в размер на 757.20лв. (5% от предложената цена от 
15 144,00 лв.).

Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на 
управителните органи на търговеца.

5. Настоящата заповед да се изпрати на СИДП ДП гр. Шумен за информация, и 
да се сведе до знанието на ръководителя на счетоводен отдел на поделението 
с оглед връщане в срок на внесената гаранция за участие в процедурата в 
размер на 757,20 лв., в случай, че не е извършено прихващане на дължимата 
гаранция за изпълнение, след сключване на договора за възлагане на 
дейността.

6. Ако спечелилия кандидат не сключи договора в срока по т.З, да се задържи 
гаранцията му за участие в размер на 757,20 лв.

7. Решението подлежи на обжалване по реда и срока по АПК. Жалбата се подава 
чрез ТП ДГС гр. Добрич до Административен съд гр. Добрич.
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