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[нес .!'!А',''|'|'4''..2017 год., в гр'Блхово 
' 
на основание чл. 101е, ат. 1 от 3акона за Фбществентгте

[1орънки и утвърден от ,[иректора на териториа.тно [[оделение държавно [орско €топанство ,'влхово''
!тротокол за разглеждане и оценка на оферти' събрани след г1роведена процедура за събщане на оферти с

щбликувана информашия за обява м9065499 за възлагане на обществена поръчка с г1редмет;

,,1{зработване и доставка на формуляри по 3акона за горите' 3акона за лова и опазване на дивеча ц
др. н€обходими бланки по задание на възло)кителя''

между станите:
.[!'ър:кавно |орско €топанство ,'влхово'' гр. олхово, териториално |!оделение на 1огоизточно

държавно щедприятие' с Ё141{ по БулстАт 2016176540070' ин [о ддс вс201617654' със седалище и
адрес на управление: гр.Ё;тхово, ул' ,,€ан €тефано" }Ф 13., представлявано от инж. николай мишинев, в
качеството му на директор] нари!1ано !то-долу за краткост 0ъ3"[Ф*141в"[

и

''влтвх'воод! 
със седалище и адрес ва управление: ф'димиФовФад, бул."д'Благоев" ш9 1 

'вик 040470з 10, лредставлявано от (ирил €авов 6авов в качеството му на ущавитед' наричаыо за
краткост |:[3|1Б"11Ё}1?[./{,

се скл1очи настоящия договор за следното:

|. пРвдмвт и сРок нА договоРА
1.1 възложитв }\А възлага, а изпълнитв'1'1 приема да извърши срещу зш1лащаце съгласцо

[!редложената оферта и шени за изработване и доставка на формуляри по закона за горите и 3акона за
лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на териториално [1оделение държавно горско
€топанство,'Рлхово'', както следва:

лъ
по

ред

вид формуляр €пецификация
вдиничпа

цена'
лева без

лдс

]

Ра]}решитслни за индивидуален лов по
образец )"гвърден от изпъл11ителви'!

дире(тор на 14-А{'

_Бдок от 25 )-]иста в 2 екземплярц химизирави
-формат А5.

_офсетова хартия -
1 лист _ 70 9!!.кв.офсет;
2 л11ст - 70 д/м.кв.офсе]';

-номерата на бланките ое оъстоят от сори]1,

която оъдържа оимвол буквц и поредев номер.
кой{го сс оъотои от 6 цифри;

- цветност
1 лист - 4+1 номерация;
2 лист - 1+0 номерация;

Разре1пителните за лов са с фон - растер !1ого
на изпъ"'1нителната агенция по горите.

)оо

2
Разре!пителни за групов лов по образец

}твърде!{ от изпълнителния директор на
иАг

-Блок от 25 лиота в 3 екземпляр4
-химизираг1и;
-формат А4'

-офоетова хартия'
1 лист _ 70 фм.кв.офсет;
2 лист -70 д/м'кв.офсет;

3 лист 1 150 9/м.кв;
- цветност

1лист 1+1 номерацш{
2 лист 1+0 номерац!1я

з лист - 1+1 номерат{ия + перфорация!
_номерата на б;1анкитс се състоят от серия,

която съдържа символ буква. и порслен номер'
който ое състои от 6 цифри

з.99

3

позволитслпо за ползване на недървесн!!
горски продукти - .ъби, горскш плодове.
ароматни и ''1ечебни растения извън
спиоъка на печебчите растеттия по 3акона за

кочан о' 25 лис'а в 2 ек{ечг,1'ра \ими{ирани 109

/
,,1,1

-'--
2



лечебните растевия или части от тях
(приложение 2 о]' заповед ,{р Р,4 49-
144/25.04,201з год' на мзх)

4
Регис'1ър на проведените сечи по чл.63 от
нАРвдБА м 8 от 05.08'2011 г. за сечите в

горите.
1(нига 100 лиота 7,00

5

констат!|вен протокол з1[ нару|||ения сьгласно

изпьлниклн/я .!ире{тор ча иАг 1а

}твър)кдаване на 'ги|1ове образ|!| на бланки по
нкогт

коча!' 257з
бяла химизира!1а хартия, формат А4

_номерата на блавките ое състоят от о9р!тя,
която оъдържа до 4 символц и поредетт т{омер

на б;танката, койо се състои от 6 шифри

2,99

6

Акт оъг'-1ас!о образец към заповед ш!
з56|о'7.06.2о\2 г. на изпълнителни'!
диретстор ва }!{[ за цвъряс-{аване яа
типове обр,вци на бланки по нкогт

кочан 257з

химизира]]а хартия, формат А4
-но!1ерата на бла!1ките се състоят от оери'1'

която съдър)ка до 4 символа и поредет{ номер'
който се оъстои о]' 6 цифои

2,99

7

Разписка за отговорно лазене съгласно
образец к_ъм заповед ш9 з56|о1.о6.20|2 т.

на и3пьлнителния директор на иАг за

л вьрх(_]аваае на !ипове обра]ши на б,!а.]ки
по }{(Ф['[

(очав 25/4
хи!!изирана хартия, формат А5, -номерата на

бланките с9 състоят о'г сери'!' която съдържадо
4 символ4 и поредев помер. който се със'гои от

6 шифри

|,99

8 дневник на горск!ш надзирател
кпига 150-1., меки кориши, форгтат А5' офсетова

хартия с номерация. нехимизирана
7,00

9

карнет за инвегттаризаци]т на горска
култура приложение 7 к"ъм чл.42'ал'1 от
!{.4РвдБА ш! 2 от 7.02'201з г . за

условията и реда за залеояване 1{а горски
територии и зеп{еделски зе!1и. използвани
за създава}{е на опециапни. защитни и
стопански гори и на гори в защитени
територии' инвснтаризация на създадените
ку-т1тури. тяхното отчитане и регистриране

Блок 100 л.
2,99

10
карне]' за контролна инвегттаризация на
горока култура _!1рило:кение 8 кьм
чл.43.ац.4

Бло|( 50 л 2,99

11

книга на горския разсадник - прило)кени9
2 към чл.4'ал'2 от [1аредба.|&4 от

15.02'2012 г. за услов!1'1'1а и реда за

регистрацця на горски р?шоад11ици! както и
за производс'гво {!а фидавки в горските

разсадници дърхавнасобственост

книга 100 л. 7 'оо

1.2. възложитв,т1-|[? затьтаща на 14зпълнитв.1ш1' съгласно щедложената оферта'
1.з' възложитв,б{1запазва правото си да це зш{ви за изработване и доставка о!!исани по вид

в т'1.1 формуляри, да ги заявява за изработване и дост.шка периодично и в различен обем, както и да
}а'вява ]а израбо|зане и доставка лр)ги неупоменати бланки.

1.4. |1рогнозната стойност на договора е 2000.00 лв. 1лве хиляли лева) без ,{,4€.
1.5. !рговордт се^смя[а за ск.]т]очен в деня на .!од|тисването му от страните и е със срок 1{а

пейс']вие до .о!.'.{.:.{...з"а.(.у'од'. или до и3черпване на финансов!тят реЁрс поЁонен от възложителя'
1.6. ,{оставката на заявени за изработване и доставка формуляри се 

'1звър|{|ва 
в седемдневен срок

от пощцаване на съответната заявка на възложитвл'{.
т!. пРАвА и 3Адълж[ния нА стРАнит[
2.1. възложитв.[}{1 е длъжен да за{ш1ати стойността на доставените формулщи по издадеца

фактра от й3[!Б)1нитЁля' отговаряща ца вси!1ки изисквац}б1 на закона за счетоводството.
2.2. възложитв1б11 тшла траво:
2.2.1' да полу{ава стоката в срок и в кол1г1ество и качество съгласно отправената за'1вка и

офертата на 143|1Блнитв'! 1.

2,2,2, да откаже временно плащането на факцра, която не е оформена съгласно изискваг{и'!та.
2.з. изпълнитв'1'{т }пп\'1а право:



2.3.1. [а полщава договорената цена от възложитвл'1 по представена от него фактура.
2.4. изпълнитЁлят е длъжен:
2.4.|. !а отсцанява за своя сметка вс'г1ки недостатъци на доставената стока' виновно причинени

от него'
2.4.2. да Редомява писмено възложитв!1я до седем дци от настъ[ване на щомяна в

следните обстоятепства:
а./ регисщапия щед Агенция по вг1исванията;
б/ банкова сметка;
в/ обстоятелства от декларации и други обстоятелства' удостоверени с документ' представен при

ск-]т1очването на настояши'1 договор.
11]. цвнА и нАчин нА плАщАнв
з.1. възложитвлят зат]'1аща цената на доставеното в срок до 30/ридесет/ календарни дни от

представяне на съответната фак1ура, по сметка на изпБ,т|}{141Ё,б1, както следва:
Банка: уникред|{т Булбавк А/(' Банков ко.ц: !псквс5г , !БА}']: Б6 ]9|]пск76з0 ]0758 ]29]0

ту. място нА достАвкА. Риск.
4.1. мястото на доставка е админисщативната сграда на {ържавно [орско €топанство ,,Ёлхово,,

на адрес:
гр. в;цово' ул'',сан €тефано" }.{э 13

4'2' Рискът от слутайно погиване или г1овреждане на стоката преминава върху ББ3,т1Фжитвля
в момента на доставката.

у. пРвкРАтявАнв. сАнкции
" 5.1. [оговорът се прещатява;

5.1.1. |!ри изтиване на срока му;
5.1.2. [{ри достигане на финасовият ресурс посотен от Бъзложителя
5' 1.3. 11о взатпцно съг]1асие на страните' изразено писмено;
5.1.4' [{ри настъпваце на обект;вна невъзмохност за изпълнение;
5.2. ,{оговорът може да се щекрати:
5.2.1. |!ри щеобразране, ликвидщане, откриване щоизводство по несъстоятелност на една от

сщаните г{о договора;
5.2.2. \1ри невъзможност да се осиц.ри финансщане за изпьлнение на договора по щичини,

които ББ3.11Ф*14твлят не е могъл да предвиди' без това да влече г{еустойки или други финансови
санкттии за ББ3'т1Фжитвля;

5.2.3. ||ри достигане на прогнозвата стойпост на договора.
5.з. възложитвл'1т има право едностранно да развали договора при пълно или частично,

лотпо тъти забавено из{тьпнение на задължението на |43[1Б]1Ё!418]|}1! съглас!1о разпоредбите на 87 и 88
от 33!. }1ри р1вва[яне на договора изправната страна е длъжна да отттрави 7-дневно г]исмено
предизвестие до другата страна.

5.4. Ако |43[|Б']1Ёитвлят |!е достави стоката или част от нея' или не из!]ьлни други договорени
дей!{ости в установеци'1 по договора срок, същ!бтт дължи на ББ3,11Ф]{й1Б,т1-[1 неустойка в размер на 1 %о

от стойността на стоката, за която е реализщана забавата' за всеки просрочен ден' но не повече от 10 ой

от стойността на стоката'
5'5' Ако изпълни1Ё,б{1 достави на ББ3)1Ф}(1,11 Б.]1-{ стока, която не отговаря по качество на

изискван1{'тта, той дължи на възложитЁля неустойка за неизпълнение в двоен размер стойността на
стоката.

5.6' |{ри забава в 11лащането възложитв.1ш{т дължи законна л}'ва върху дълж!п'!ата су!!та за
всеки ден закъснецие.

у|. Рв|||АвАнв нА споРовБ,.
6.1' Бъпросите, въ3цикна.]ти при прилагането ча този договор' се ре1]]ават |]о взаимно съгласие

между страните. Б с.гтщай, че това се оках(е цевъзможно, на основание чл' 777, ал.2 от [[1( сщаните се
съгласяват' че всиг{ки спорове' породени от този договор или отнасящи се до него, вкц1очително спорове'
породени 1!'1и отнасящи се до неговото тълкуваце, недействителност' неизпьлнение или щещатяване,
както и сгторове за попълване на празцоти в договора или приспособяването му към нововъзникнаши
обстоятелства, ще бъдат ре1!1аваци от компетентния съд по седалището на 1|] [ържавно [орско
стопанство ,'влхово''' съобразно правилата за родова подсъдност.

у1!. зАкл!очитвлни РА3 поРвдБи
7'1' Ёеразделна част от настоящия договор е ког1ие на предложението за изпълнение на

поръчката на изпълнитв'1'{.



7.2. Бсяка от счаяите по настоящи,{ договор се задъ.]гкава да не разпросщашява информац|{'{ за
др},!_ап] сщана, ста'1ала й известна при или по {товод из[тълнението на дотовора. информа1ц.{ята по
т{редходното ,{зречение вк.'1}очва и обстоятелства' свързани с търговската дейност, техни.1еските процеси'
троекти или финанси на сщаните, свър3:1ни с {в{]ълнеттието на обществената поръчка. това правило не се
припага по отно|пение на задължителната информашия, която възложите']1'1т следа да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, щедвиден в зоп.

7.з. воички оъобщения мехду сщаните във врзка с настоящ1д{ договор следва да бъдат в
т1исмена форма. при щомяна на посочените данни] вояка от сщаните е д'1ъ)кна да уведоми другата в
оедемдневен Фок от н:!стъ|1ване на щомяната. в щотивен сщчай всяко изпратево съобщение се омята
за получено, считано от датата на 1{зпращането му, ако е изпратено на последни,1 известен адрес.

7.4. Адресш!е за коресттонде!щ!''1 между станите по настоящ!{'{ договор са следните:
7.4. 1. за възложитв.}и|:
Админисщативен ащес: щ.в']о(ово, ул."€ан €тефано" !,(э 13
влекщонна поща: 09зе11тото@ш|6р_в!!теп.сотп
1елефон : о478 88262

7 .4.2. 3 а |43|1\ ]|1{||1 Р ]'!1':
ААмиписщативен ащес: гр.,(имитровщад, бул."д.Благоев" ш9 1

Ёлекщонна поща: о|[се@е11ес1т69.согп
телефон,Факс:0з91 61043

}{аотоящият догодор е съставен и подписан в два еднообразни екзем|]ляра _ един за

3А !{3||Б.]1Ё!{1Б 
"]1{:

9щавител:
(

[лавен счетоводител:

' ' :,|::'.

;!*{$$[$$!>!с

4Ё::-----4ч
х7}Ров}



11риложение !\! 2

пРБдложвнив
зА изпълнвнив нА поРъчкАтА

от 1(щттт €авов €авов

вгн '' в качеството ми на ущавител

на ,,Блтех"БФФ.{
0оше п овал |е на у9 ос п в | ка)

със седалище и адрес на управление: щ. д[ш!.1ищовщад, бул.,,!тлтлитьр Благоев,,$о 1

вик 040470з 10

3а изпълнение на обществената поръчка о предмет: ''!4зработка и доставка па формуляри
по зг' злод и др. необходими бланки по задание на възло)кителя'', за щ:щ:ците на 1|| ,,{-€
Рлхово''., предлагаме оледното:

1. €рок на изпълнение на поръчката: ||една1 година, очитано от датата на скл}очване на
договора, или до достигане на финаноовият реоуро определен от Бъзложителя

2. Р[ясто на изпълнение ца поръчката: Админисщативната сграда на тп дгс ,,Б,тхово.,,
адрео: гр. Блхово, ул."€ан €тефано,,}'|э 13.

3. !{е изпълнявам обществената поръчка при следните условия:
8ъзло>кителят запазва правото ои да не за;{ви изработване и доотавка на по0очените в

документадията за учаотие по вид формуляри' да ги зФ1вява за изработване и доотавка периодично
и в различон обом, както и да заявява за изработване и доставка други неупоменати 6ланки.
.{оотавката на за'{вени за изработване формуляри ое извър1]]ва в оедемдневен срок от получаване
на съответната за'1вка от възложителя.

[ата 22.01 .20\1 г, двклАРАтоР:
||Ф{|!11€ и пенат:

(!ы е' пре3!^1 е, фац|1 |1я)

(члеп |а !лРав'пеле| ореон' ор.)



||риложение }[э7

цвново пРвдложв,нив

зА и3пълнвнив, нА поРъчкАтА

от 1{ирил €авов €авов

вгь в качеството мц на управител

на ,,8лтех"Ё0Ф,{,
(]ш ця ел ова вц е н 4 !ч ос п я| м)

със седалище и адрес па управление: гр, ,(имитровград' бул.",(имитъ'р Благоев,,шо 1'

вик 040470310

3а изпълнение на обществената поръчка о г1редмет: ''!:[зработка и доставка на формуляри по
зг' злод и др. необходими бланки по задание на възло}кителя'', за пущдите на тп,,дгс
8лхово'', предлагап{ следните цени при изпълнение на обществената поръчка:

1.1-{ена за изработване и доотавка на пооочените в док}'}{ентацията за у{аотие по вид
формуляри:

(а ле' пРф1!!!{е, 4] Ф'ал ця)

(цен |о 
'пРа0'пцел 

оР,ан' ё11')

€пецификация

Разрегпителни за индивидуш1ен лов по образеш
утвърден от из|{ълнителния директор на иАг

_Блок от 25 листа в 2
екзем11ляра' химизщани

-формат А5,
-офсетова хартия -

1 лист _ 70 ум.кв.офсет;
2 лиот -70 9/м.кв.офоет;
-номерата на бланките се
състоят от сер1'т, която

съАържа символ буква, и
пореден номер, който се

състои от 6 гифри;
- цветност -

1 лист _ 4+1 номерацш|;
2 лист - 1+0 номерация;

Разретпителните за лов са с

фон - растер лого на
1{зпълнителната аген1д{я по

горите.

Разрешителни за щупов лов по образец )твърден от
из1тълнителния дщектор на иАг

-Блок от 25 листа в 3
екземт1ляра,
-химизщани; ,

' -формат А4,
-офсетова хартия'

1 лпс-| _10 9/м.кв.офсет;
2 лиот - '70 д/м.кв.офсет;

3 лист _ 150 9/м.кв;
- цветност -

1 лист _ 1+1 номераци'{
2 лист 1+0 номерация

з лист _ 1+1 номерация +

перфорация;
-номерата на бланките се
състоят от сери'1' която

сълържа символ буква, и
пореден номер, който се



з

позволително за ползване |та недървесни горски
продукти _ гьби, горски плодове' ароматни и лечебни
растения и3вън списъка на лечебните оастени'| по
3акона за лечебни:е рас,енш1 4ли ,'''" 

', 
.г',

(|{рилоя<ение 2 от 3аповед -[ч РА 49-144125.04 '2013 год'
на й31)

(очан от 25 листа в 2
екземтт]тяра' химизщани 2.99

4
Регистър на проведените сечи по чл'6з от г{АРБ[Б1
ф 8 от 05.08.2011 г' за сечите в гори-ге' |{нига 100 листа 7.00

5

|{овстативен протокол за |{ару|!!ения съглаоно
образец към заповед ш! з56|о7 'о6.2012 т. на
и}пьлнителния лщектор на иАг за утвърждаваяе на
типове обрвши на бланки по Ё(Ф[1

1{очан 2513

бяла химизирана хартия, формат
А4

-яомерата на бланките ое оъстоят
от серия, която съдър)ка до 4
оимвола' и пореден [{омер на

бланкат4 който се съотои от 6
цифри

2.99

6
Акг съгласцо образец кьм запов ед !'{э 356/07.06.20|2 г.
на и3пълнителн1б1 дщектор на 14А[ за утвърждаване
на типове образци на блаттки по }{{9[1

1{очан 2513
химизирана харт1'1, формат А4

-номерата на бланките се
съотоят от сер1'1, която
съдържа до 4 символа, и
пореден номер, който се

състои от 6 цифри

2.99

1

Ра]писка }а отговорно па]ене съгласно образеш към заповед
ш9 ]56'07.06.20]2 г. аа изпълнителния дирек-1ор ьа иАл ]а
утвърждаване на типове образци на бланки по нкогт

1{очан 25/4
химизирава хартия, формат А5, -
номерата ва бланките се състоят

от серия, която съдър'(а до 4
символ4 и пореден номср, който

се състои от 6 цифои

|.99

8 ,{невник на горокия надзщатед
книга 150л., меки корици,

формат А5, офсетова хартия с
номераци'1' нех}д4изирана

7.00

9

карнет за инвентаризаци'т на горока култ)Фа
приложение 7 към чл.42,ал.] о] Ё{АРЁ!БА ,|'{е 2 Ф[
'7.02.2о1з г. за ус',1ов}'1та и реда 3а залесяване !{а горски
територии и земеделски земи, изцолзвани 3а създаваце
на опециални, защитни и стопански гори и на гори в
защитени територии, инвентаризация на създадеците
култури' -!яхното отчитане и регистриране

Блок 100л. 2.99

10
(арнет за конролна инвентаризация на горска ку;1т)ра
-|{риложение 8 към чл'43'ал.4 Блок 50 л 2.99

11

1{нига на горския разсадник _ прилоя(ение 2 към
чл.4,ал.2 от наредба м4 от 15 '02.2012 г. за условията и
реда за региощация на горски разсадни!1и, както и за

щоизволство на фиданки в горските разсадници -
държавна собственост

книга 100л. 7 -оо

Фбща с1тла
стотинки)

без вклточен !дс 44.92 лева (четиридесет и четири и деветдеоет две

Б натпето предложение оме вкл1очили воички разходи, свързани с точното и качествено
изпълноние на поръчката в опиоания вид и обхват. |[редложените отойнооти оа определени при
пълно оъответствие о уоловията за Растие и ни обвързват за цолия орок на догово
промятта.

лева

на

#4ф
ч.д93{л
|роъх-7/

[ата:.22'06.2011 г.


