
ДОГОВОР 
№  52/13.05.2020г.

Днес, 13.05.2020 г.. в гр. Сливен, между:

1. „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, с ЕИК 201617654. със 
седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А. представлявано от инж. 
Пейчо Върбанов, в качеството си на директор и Мария Русева -  главен счетоводител, 
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

н
2. „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 200454179, вписано в регистъра за 

търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1000, р-н „Красно село”, ул. „Дечко Йорданов” № 3, ап.7 представлявано от Мартин

•г.л.З? ^Б ори сов  - управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, и във 
връзка с изпълнението на Дейност С1 по Проект LIFE18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване 
на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ по програма LIFE на 
Европейския съюз, се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни със свои сили. 

средства, труд и материали, изцяло за своя сметка и на свой риск. следната услуга: 
„Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на 
висококачествена дървесина в насаждения -  горска територия, държавна собственост, 
стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП 
„ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС 
Граматиково”.

2. Изпълнението на услугата ще се осъществява на територията на „Югоизточно 
държавно предприятие” ДП, върху общо 1275 дка /хиляда двеста седемдесет и пет декара 
млади гори, от които: 193 дка /сто деветдесет и три декара/' в териториалния обхват на ТП 
„ДГС Малко Търново”; 729 дка /седемстотин двадесет и девет декара в териториалния 
обхват на ТП „ДГС Звездец”; 216 дка /двеста и шестнадесет декара/ в териториалния обхват 
на ТП „ДГС Кости” и 137 дка /сто тридесет и седем декара в териториашия обхват на ТП 
„ДЛС Граматиково”, изрично, конкретно и подробно определени, включително по 
местонахождение, местоположение, площ и състав, съгласно техническата спецификация, 
неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.
Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие за 

срок до 31.12.2020 година.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. За изпълнението на възложената с настоящия договор услуга. Възложителят се 

задължава да заплати в срок до 14 (четиринадесет) работни дни. считано от представяне на 
данъчна фактура от изпълнителя и подписан предавателно-приемателен протокол от оправомощени 
от страните лица за удостоверяване на реално изпълнената услуга за поръчката на изпълнителя 
сумата от 47 175 /четиридесет и седем хиляди сто седемдесет и пет/ лева. без ДДС. 
Посочената сума е пълния размер на плащането по този договор, за съответната услуга, и не 
подлежи на увеличаване, включително и при промяна на цените на материалите, 
консумативите, работната ръка и други. Тази цена е максималната крайна цена. която 
Възложителят може да заплати на Изпълнителя за изпълнение на поръчката и при приемане 
на изпълнението й от Възложителя изцяло и без забележки след представянето на 
предавателно-приемателен протокол за извършената услуга.

2. Плащанията по този договор се извършват по банков път. по посочена от
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Изпълнителя банкова сметка: Ъь ЪХ iy-n

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
А/ Възложителят има право:
1. Да получи изпълнение на възложената работа в срок. с необходимото качество и в 

договореното количество /обем. параметри/.
2. По всяко време при действието на настоящия договор, да осъществява контрол по 

изпълнение задълженията на Изпълнителя, да извършва проверки, както и да получава 
информация от Изпълнителя относно работата му, незабавно при поискване.

3. Да дава на Изпълнителя задължителни за последния указания, препоръки, 
предписания, във връзка е изпълнението на настоящия договор.

4. Да прави допълнително - след откриване на съответните недостатъци, възражения 
за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед на работата или се 
проявят по-късно, да иска отстраняването им от Изпълнителя изцяло за негова сметка, в 
указан от Възложителя срок.

5. Да изисква от Изпълнителя да участва при изготвяне на предавателно-приемателен 
протокол за работата му, съобразно изискванията по т. 1У.Г.13 от настоящия договор.

6. Чрез нарочно определено/и лице/лица - свой/и служители, да извършва проверки и 
съставя констативни протоколи, в които да бъдат отразени всички направени констатации 
относно работата на Изпълнителя, констатации относно качество, обем. количество и срок. 
подробно отразяване на изпълненото, забележки, констатирани нередности, недостатъци, 
несъответствия, непълноти, неизпълнение, указания, предписания, изисквания, препоръки, 
основания и мотиви за приемане на работата, заключения за приемане на предавателно- 
приемателни протоколи за работата му и на изпълнението. Екземпляри от констативните 
протоколи се връчват на Изпълнителя.

Б/ Възложителят се задължава:
1. Да заплати на Изпълнителя сумата по т. III. 1, съгласно условията, в размерите и 

сроковете по този договор.
В/ Изпълнителят има право да получи сумата по т. III. 1. съгласно условията, в 

размерите и сроковете по настоящия договор, при условие, че възложената услуга е изцяло 
изпълнена, в необходимото количество, качество и в срок. прегледана е от Възложителя и е 
приета от същия изцяло и без забележки, за което е съставен и подписан съответния 
констативен протокол.

Г/ Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълни възложената му с настоящия договор услуга, съгласно условията на 

същия, в срок съгласно т. II, като в рамките на този срок, изпълнението бъде отчетено 
/докладвано/, предложено за приемане, бъде предоставена възможност за извършване на 
необходимите проверки от страна на Възложителя, респективно определено/и от него лице а. 
бъдат отстранени всички недостатъци, непълноти, бъдат изпълнени всички предписания, 
указания, препоръки и изисквания на Възложителя, с оглед приемане изпълнението изцяло и 
без забележки.

2. Да изпълни възложената работа качествено, в срок. в указаното от Възложителя 
количество /обем, параметри/.

3. При изпълнение на услугата и задълженията си по този договор, да действа 
добросъвестно.

4. Да поддържа постоянна връзка с Възложителя и при изпълнението на възложената 
му услуга, да съобразява поставените от Възложителя изисквания, да спазва неговите 
указания, предписания, препоръки.

5. Да предоставя незабавно на Възложителя исканата от него информация и сведения, 
във връзка с изпълнението възложената услуга, както и да му осигурява достъп на място, за 
осъществяване контрол по изпълнението на договора.

6. При констатиране от страна на Възложителя на нередности, недостатъци.
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отклонения, некачествено или неточно изпълнение, незабавно да предприема действия по 
тяхното отстраняване, изцяло за своя сметка и да спазва указаните от Възложителя срокове 
за това.

7. Да не предоставя на трети лица, без съгласие на Възложителя, информация, станала 
му известна във връзка с изпълнението на настоящия договор.

8. За изпълнението на възложената услуга, Изпълнителят следва да прилага 
природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина.

9. Да спазва изискванията на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, 
издадена от министъра на земеделието и горите, „Система от сечи за индивидуално 
производство на висококачествена дървесина", както и всички други относими към 
съответните операции законови и технически правила, норми, изисквания, стандарти.

10. Да отстранява незабавно и изцяло за своя сметка всяка констатирана от 
Възложителя нередност, дефект, некачествено изпълнение, несъответствие, отклонение от 
договорените параметри, обем, количество, стойност и необходимото качество.

11. Да уведоми незабавно Възложителя, ако в процеса на изпълнението установи, че 
извършването на работата е невъзможно или ще доведе до недостатъци, негодност на 
резултата или други проблеми, предвид прилагания метод.

12. Да изпълни възложената услуга в горските подотдели, съгласно приложенията 
неразделна част от настоящия договор.

13. Да участва при изготвяне на предавателно-приемателни протоколи за 
изпълнението на възложената услуга с участието на представители на съответното ТП
дгс/длс.

13.1. В предавателно-приемателен протокол се съдържа подробен отчет и описание на 
извършеното, съответно извършената намеса в местообитанията.

13.2. Неразделна част от предавателно-приемателния протокол са: таксационни 
характеристики на подотделите, в които е извършена намесата и минимум 3 (три) броя 
снимки (фотографски изображения), които да илюстрират извършените намеси във всеки 
подотдел, като снимковия материал отговоря на следните изисквания: формат: .jpg. tiff или 
raw, минимална резолюция: 3648 х 2736 (10 МР In.). Снимките да бъдат разположени в 
самостоятелна папка на електронен носител (преносима карта памет). В същата папка да има 
текстов файл в WORD-формат, с кратко описание на изобразеното на всяка снимка.

13.3. Предавателно-приемателните протоколи се представят на хартиен и електронен 
носител (преносима карта памет) в по два екземпляра.

13.4. Предавателно-приемателен протокол задължително се представя поне веднъж 
при действието на настоящия договор, с оглед извършване на плащането по т. III. 1. от 
договора. Представянето на предавателно-приемателен протокол е задължително условие за 
извършване на плащане по договора. Възложителят има правото да изисква и други - 
междинни предавателно-приемателен протоколи, а Изпълнителят е длъжен, при поискване 
от Възложителя, да представя такива, в указания му от Възложителя срок.

14. В срок до 15.12.2020г. да предаде на Възложителя изпълнението на 
възложената работа, напълно завършена в целия й обем, с отстранени дефекти, нередности, 
несъответствия, отклонения, недостатъци и други.

V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ:
1. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по т. IY.F.13 от настоящия 

договор в посочения срок, същият дължи на Възложителя неустойка, в размер на 300 лева. за 
всеки просрочен ден, но не повече от 25% от сумата по т. III. 1 от настоящия договор.

2. Независимо от посочената неустойка, Възложителят има правото да претендира 
Изпълнителят да му заплати всички причинени вреди, в пълния им размер, както и 
пропуснати ползи.

3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на 
договора, а именно 1 415,25 лева /хиляда четиристотин и петнадесет лева и двадесет и пет 
стотинки/. Същата се освобождава в срок до 7 /седем/ работни дни след пълно изпълнение 
на този договор, удостоверено съгласно настоящите му клаузи. Възложителят може да
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задържи гаранцията за изпълнение, независимо от правото му на неустойки, съгласно т. 1 и т. 
2 от настоящия раздел.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока му.
2. С окончателното приемане от Възложителя, без забележки. на

изпълнението на възложената услуга.
3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
4. Предсрочно, едностранно от Възложителя, по негова преценка, с едномесечно 

писмено предизвестие, отправено до Изпълнителя:
4.1 При констатиране съществено забавяне в процеса на изпълнението на 

работата.
4.2. При констатиране на съществени отклонения, недостатъци на изпълнението.
4.3. При констатирано неизпълнение на изискванията, препоръките, указанията 

и предписанията на Възложителя.
Констатациите се извършват с констативен протокол, съставен и подписан от 

лице/а определено/и от Възложителя, негови служители.
5. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. Преглеждането и приемането на извършената работа се осъществява по 

документи и на място, в съответния подотдел.
2. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са. както
следва:

(1) . За Възложител: Адрес: гр. Сливен 8800; ул. „Орешак” № 15а. Тел: 044/62 29 21: Факс: 
044/62 20 77; ел. поща: uidp ~U ЬТ

(2) . За Изпълнител: Адрес: гр. София; ж.к. „Дружба” бл. 311 А, Тел: +359!^
поща: b_ Ча  ■ Ъ 4 ~̂ лг\

При промяна на посочения адрес, всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми 
другата. В противен случай, кореспонденцията изпратена на посочения в 
договора адрес, се счита за надлежно връчена.

3. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото в Република България законодателство.

4. Възникнали между страните спорове по тълкуването и изпълнението на 
настоящия договор се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие - 
пред компетентния съд.

5. Неразделна част от настоящия договор са:
> Техническо предложение;
> Ценово предложение.

Настоящият договор се състои от 4 /четири/ страници, състави се и се подписа в 2 
/два/ еднообразни и еднакви екземпляра по един за всяка от страните.

Гл Ъ<ЯР
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ™у

"""" * у ̂  ;J
/инж. Пейчо Върбанов/

гл. счетоводител:..... ^  '!п 7 )

'V -  /
/Мария Русева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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t k ъ* О/П ъ& лI ■ W у
'и Л Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А  ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/та ............ .Мартин -Борисов......................  с ЕГН
ЪМ  .... , представляващ.... БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД.........  в качеството си на

....УПРАВИТЕЛ...., със седалище ...гр. София...................................  и адрес на управление:
.ул. TTptnm Йорданов № 3, ап 7............................ , тел./факс-:

.+359.91- ......... , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията
с ЕИК .......200454179........................ . ИН по ЗДДС .....BG200454179.............участник в
обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 
187 и сл. от ЗОИ с предмет:

„Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на 
висококачествена дървесина в насаждения -  горска територия, държавна собственост, 
разположени в териториалния обхват на дейност на ЮИДП ДП и в района на дейност на
ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости’ 
Граматиково”,

и Т П  „Д Л С

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме, че приемаме изискванията на възложителя, съгласно обявата за 

участие, техническата спецификация и приложенията към нея, неразделна част от 
документацията за участие и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:

1. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще приложим природосъобразна система
за индивидуално производство на висококачествена дървесина, като същата е със стандарт от 
рода н а .......................Саарландски метод или еквивалентен......... ....................................

(посочва се вида на стандарта)
2. Заявяваме, че имаме опит за изпълнение на поръчки със същия предмет на изпълнение 

и постигане на поставените цели, за което прилагаме следните доказателства:
- ...........РЕФЕРЕНЦИИ...........................................................................................

(препоръки и други относими доказателства, по преценка на участника)
3. Заявяваме, че приемането на извършената услуга ще бъде съгласно техническата 

спецификация и проекта на договора, като към предавателно-приемателния протокол ще 
приложим таксационни характеристики на подотделите, в които е извършена намесата и 
минимум 3 (три) броя снимки (фотографски изображения), които да илюстрират извършените 
намеси във всеки подотдел, като снимковия материал отговоря на следните изисквания: 
формат: .jpg, tiff или raw, минимална резолюция: 3648 х 2736 (10 МР In.). Снимките ще бъдат 
разположени в самостоятелна папка на електронен носител (преносима карта памет). В същата 
папка ще има текстов файл в WORD-формат, с кратко описание на изобразеното на всяка 
снимка. Протоколите ще представим на хартиен и електронен носител (преносима карта 
памет) в по два екземпляра.

4. Запознати сме и приемаме условието, че дейността по „изсичане на пътеки за 
достъп” е прогнозна (под условие), като същата ще изпълним само при обоснована 
възникнала технологична необходимост, предвид състоянието на насаждението в 
отдела/подотдела, като преценим необходимостта на място (на терен), за което изпълнение 
изрично ще уведомим възложителя.

5. Приемаме да извършим услугата при условия, начин и ред, съгласно изискванията на 
възложителя, клаузите на проекта на договора и Техническата спецификация, неразделна част 
от документацията за участие.

6. Декларираме, че услугите, които ще предоставяме по поръчката ще съответстват на 
изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация за възлагане на 
поръчката, неразделна част от документацията за участие.
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7. Приемаме условията за приемане изпълнението на възложените дейности, съгласно 
техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

8. Приемаме условията за заплащане след приемане на изпълнението, съгласно 
техническата спецификация и проектът на договора, неразделна част от документацията за 
участие.

9. Всички извършвани от нас дейности по предмета на поръчката ще отговарят на Закона 
за горите, Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. 
и дои., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015г., бр. 71 от 1.09.2017 
г.) и други действащи законови и подзаконови нормативни актове и специални правила в 
Република България, относно реда и начина за провеждане на дейностите и условията за 
безопасна работа в горски територии.

10. Запознати сме с условието, че изпълнението на обществената поръчка ще се 
осъществява в горски територии -  държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и 
попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС 
Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково”.

11. Заявяваме, че сме извършили/не сме извършили (вярното се подчертава) оглед на 
горските насаждения по местонахождения в района на дейност на териториалните поделения 
(ДГС/ДЛС), като с настоящото техническо предложение сме обвързани с условията на 
поръчката по местонахождение на горските насаждения в района на дейност на ТП „ДГС 
Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково”.

Забележка: Огледът не е задължителен. Независимо, че оглед не е извършен, 
участникът е обвързан с условията на поръчката.

12. Заявяваме, че:
- представляваното от мен дружество е регистрирано в ИАГ по чл. 241 от ЗГ за 

дейностите: отглеждане на млади насаждения;
- представляваното от мен дружество е в трудово-правни отношения с физически лица 

регистрирани по чл. 235 от ЗГ;
- запознат съм с условието, че когато представлявам клон на чуждестранно юридическо 

лице, същото следва да притежава регистрация в ИАГ по чл. 241 от ЗГ, съответно по чл. 235 
от ЗГ за физическите лица.

13. Потвърждавам, че срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 
31.12.2020 година, както и че приемаме условията, посочени в проекта на договора -  
приложение № 9 от документацията към обявата.

14. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчката в 
пълно съответствие с представената оферта.

Дата:20.03.2020г

Мартин Борисов

Подпис и печат: Хд ЬТ *-~гг) Ъчпг)
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Долуподписаният/та ..............Мартин <Я ?>■**?? 3*ч@ рисов........................  с ЕГН 3 ' Г #r?
пПредставляващ.... БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД..........  в качеството си на ....УПРАВИТЕЛ...., със седалище

Гр. София......................................  и адрес на управление: .............ул. „Дечко Йорданов № 3.
7 ......................... . тел./факс: ....... +359 Й ■ ЬТ ..... ; вписано в търговския регистъс към
Агенцията по вписванията с ЕИК ....... 200454179........................... . ИН по Зддо
.... BG200454179............участник в обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране
на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: „Прилагане па 
природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена 
дървесина в насаждения -  горска територия, държавна собственост, разположени в 
териториалния обхват на дейност на ЮИДП ДП и в района па дейност па ТГ1 ..ДГ 0 
Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДДС Грама тпково”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участ ие в обществена поръчка ш 

избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от 3011. с 
предмет: „Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство па 
висококачествена дървесина в насаждения -  горска територия, държавна собственост 
разположени в териториалния обхват на дейност на ЮИДП ДП и в района на дейност на Г! 1 
„ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец". ТП „ДГС Кости" и ТП „ДЛС Грамадиково". и кал- 
участник, предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно утвърдената or Вас 
документацията за участие, като предлагаме следната ценова оферта:

L За всяко от посочените в Техническата спецификация териториални поделения 
към ЮИДП ДП:

За ТП „Държавно горско стопанство Малко Тьрново”:

Вид дейност ,ч , S 1дощ за п зи ьл пение Отдел/иодотдел (лка)

1 tj
 i !

Трасиране на пътеките за достъп, определяне 
на дървета опции, опръстеняване, пречупване 

или срязване на дървета конкуренти и изсичане 
на пътеки за достъп.

13 5 и | 100

2496 ! 93

Предлаганата от нас ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за i дка, 
за ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, е в размер на: (словом и с число): 
37,00 (тридесет и седем лв.) без вкл. ДДС.

Предлаганата от нас ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове 
дейности по колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново", е в раз мет
на: (словом и е число): 7 141,00лв. (седем хиляди, сго четиридесет н един лева и птлл 
стотинки) без вкл. ДДС.

В посочената от нас обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълних', 
след преценка от наша страна, при условията на възникнала технологична необходими... 
съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение 
дейностите за 1 дка, не може да бъде по-висока от 37.00 лв. /тридесет н се щм лева без
ддс.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на 
дейностите за ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново” не може да бъде по- 
висока от максималната прогнозна стойност в размер от 7 141,00лв. (седем хиляди, 
четиридесет и един лева и нула стотинки) без ДДС.

с го



При {установена явна аритметична грешка между предлаганата обща цена та 1 дка 
(изписана с число) и общата площ на насажденията (дка), комисията ще вземе предвид 
за вярна изписаната със слово обща йена за ! дка и посочената обща площ на 
насажденията по колона 3.

За ТП „Държавно горско стопанство Звездец”:

Вид дейност Отдел/под отдел Площ за
изпълнение (дка)

1 2 3
26а 236

f ?

Трасиране на пътеките за достъп, 
определяне на дървета опции, опръстеняване, 

пречупване или срязване на дървета 
конкуренти и изсичане на пътеки за достъп.

1 15д 1 14
1 1 5 и 66
1 15з J J
1 70ж 20
245д
24 5 ж 186

Предлаганата от нас ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка. 
за ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: (словом и е число): ......37,00
(тридесет и седем лв)........—  без вкл. ДДС.

Предлаганата от нас ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове 
дейности по колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: 
(словом и с число): 26 973,00 лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин седемдесет и три 
лева и нула стотинки)без вкл. ДДС.

В посочената от нас обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението па 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълним, 
след преценка от наша страна, при условията на възникнала технологична необходимост, 
съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение па 
деЙНОСТИТе 3‘Л 1 ДКЯ, не може да бъде по-висока от 37,00 лв. /тридесет п седем лева/ без 
ДДС

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на 
дейностите за ТП „Държавно горско стопанство Звезден” не може да бъде ио-висока от 
максималната прогнозна стойност в размер от 26 973,00 лв. (двадесет п шест хиляди, 
деветстотин седемдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС.

При установена явна аритметична грешка между предлаганата обща йена за 1 дка 
(изписана с число) и общата площ на насажденията (дка), комисията ще вземе предвид 
за вярна изписаната със слово обща цена за I дка и посочената обща площ на 
насажденията по колона 3.

За ТП „Държавно горско стопанство Кости”:

Вид дейност , Площ за изпълнение Отдел/подотдел
(дка)

1 2 ! 3
Трасиране на пътеките за достъп, определяне 

; на дървета опции, опръстеняване, пречупване 
или срязване на дървета конкуренти и 

изсичане на пътеки за достъп.

146 I 102

15 8 м : 114

Предлаганата от нас ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка,
за ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом и е число): .......37,00
(тридесет и седем лв.)...............без вкл. ДДС.
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Предлаганата от нас ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове 

дейности по колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом 
и с число): 7 992,00 лв. (седем хиляди, деветстотин деветдесет и два лева н пула сгоiпики) 
без вкл. ДДС.

В посочената от нас обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълним, 
след преценка от наша страна, при условията на възникнала технологична необходимост, 
съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение па 
дейностите за 1 дка, не може да бъде по-висока от 37,00 лв. /тридесеч и седем лева/ бе:
ддс.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на 
дейностите за ТП „Държавно горско стопанство Кости” пе може да бъде по-висока от 
максималната прогнозна стойност в размер от 7 992,00 лв. (седем хиляди, деветстотни 
деветдесет и два лева и пула стотинки) без ДДС.

При установена явна аритметична грешка между предлаганата обща йена :а 1 дка 
(изписана е число) и общата площ на насажденията (дка), комисията ше вземе предвид 
за вярна изписаната сг>е слово обща цена за 1 дка и посочената обща площ па 
насажденията по колона 3.

За ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”:

Вид дейност Отдел/под отдел П л о щ  за  и з п ъ л н е н и е  ( д к а )
1 2 3

1 раси pane на пътеките за достъп, 
определяне на дървета опции.

239д i 1

опръстеняване, пречупване или срязване на 
дървета конкуренти и изсичане на пътеки за

242и ~~

достъп. 2506 49

Предлаганата от нас ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка. 
за ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”. е в размер на: (словом и е число):
........... 37,00 (тридесет и седем лв.)................... без вкл. ДДС

Предлаганата от пас ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове 
дейности по колона 1, за ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”. е в размер па: 
(словом и с число): 5069,00 лв. (пет хиляди шестдесет и девет лева и нула стотинки) без 
вкл. ДДС.

В посочената от нас обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ше се изпълним, 
след преценка от наша страна, при условията па възникнала технологична необходимо,' :. 
съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение па 
дейностите за 1 дка, не може да бъде по-висока от 37,00 лв. /тридесет н сечем лева/ бе:
ддс.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на 
дейностите за ТП „Държавно ловно стопанство Грама токово” не може да бъде по-висока 
от максималната прогнозна стойност в размер от 5069,00 лв. (пет хиляди шестдесет п девет 
лева и нула стотинки) без ДДС.

При установена явна аритметична грешка между предлаганата обща цена за 1 дка 
(изписана е число) и общата площ на насажденията (дка), комисията ще вземе предвид 
за вярна изписаната със елово обща цена за 1 дка п посочената обща площ па 
насажденията по колона 3.

II. Предлагана цена за изпълнение на дейностите за всички териториални 
поделения по г. I от настоящото ценово предложение:
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Предлаганата от нас ОБЩА КРАЙНА ЦЕ,ЙА за изпълнение на всички вп.ъ ве 
дейности в насажденията в района на дейност на териториалните поделения, е в размер па: 
(словом и с число): 47 175,00 лева (четиридесет и седем хиляди, сто седемдесет и net лева 
и нула стотинки) без вкл. ДДС.

Запознати сме с условието, че предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на 
дейностите в насажденията за всички териториални поделения не може да бъде по-висока от 
максималната прогнозна финансова стойност за поръчката в размер от 47 175,00 лева 
(четиридесет и седем хиляди, сто седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

При установена явна аритметична грешка на ценовото предложение, относно 
ОБЩАТА КРАЙНА ЦЕНА (изписана с число) за изпълнение за цялата поръчка, 
комисията ще вземе предвид за вярна онази изчислена цена, като сбор от изписаните е 
думи общи крайни цени за всяко териториално поделение.

Запознати сме с условието, че предлаганата цена за изпълнение на поръчката по 
стопанствата са в български лева без включен ДДС. посочена с гочносм до тория знак след 
десетичната запетая. Предложената от нас крайна обща цена за всяко териториално поделение 
(ДГС/ДЛС), съответно за цялата поръчка, е окончателна и запазва размера си до приключване 
на договора.

Запознати сме с условието, че възложителят не се ангажира да усвои изцяло прогнозната 
стойност на поръчката, а ние приемаме -  в качеството си н изпълнители, че няма да имаме 
претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло и това няма да се счита 
за неизпълнение на договора.

111. Заявяваме, че:
1. Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 

което включва и всички разходи и печалби, необходими за качественото и точно изпълнение 
на дейностите от обхвата на настоящата поръчка.

2. Предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с изискванията па 
възложителя, съгласно обявата за участие, техническата спецификация и приложенията към 
нея.

3. Съгласни сме плащането на цената за изпълнение да се извършва при условията, 
посочени в проекта на договора и техническата спецификация.

4. Запознати сме с условието, че Възложителят не се ангажира да усвои изцяло 
прогнозната стойност на поръчката, а изпълнителят приема, че няма да има претенции в 
случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло.

Дата:20.03.2020г

______ Мартин Борисов
(име и фамилия)

_____________________У правител____________________
(длъжност на представляващия/участника по регистрация или упълномощено лице'

Подпис и печат:
ТА ■ (гут, Ъ&п
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Предложените цени следва да са с точност до втория знак след десетичната запетая.
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