МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА”

____________________________________________________________
Адрес: гр. Нова Загора, ПК 8900, ул. „Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 0457/63631, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-3/01.02.2022 г.
гр. Нова Загора
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2 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" и отразени резултати в Протокол с вх. №
ПО-06-1/01.02.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-2/01.02.2022 г. на
Директора на ТП „ДГС Нова Загора” за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти по процедура „открит конкурс” с предмет: “Възлагане на комплекс от лесокултурни
дейности в горски територии в обособен обект ЛКД № 1-2022 г. в териториалния обхват
на ТП ДГС Нова Загора”, съгласно одобрена спецификация за Обект ЛКД № 1-2022 г.
ОБЯВЯВАМ:
1. Класирането за Обект ЛКД № 1-2022 г. на участника в открит конкурс, съгласно
критерия „най-ниска предложена цена”, както следва:
За обект ЛКД № 1-2022 г., при начална цена на услугата 12489,91 лв. без ДДС и срок
за изпълнение съгласно одобрена количествено-стойностна сметка.
Първо място: „Жерговец” ООД, със седалище и адрес на управление с. Ветрен,
ул. „Стадиона”, № 7, обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, вписана в търговския регистър в
Агенция по вписвания с ЕИК: 123626975 с управители В. Е. и И. Б. , с предложена
цена - 12489,91 лв. /дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и деветдесет
и една стотинки/ без включен ДДС.
Второ място : няма
Отстранени участници : няма
2. Въз основа на горното класиране:
ОПРЕДЕЛЯМ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката: “Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности
в горски територии в обособен обект ЛКД № 1-2022 г. в териториалния обхват на ТП
ДГС Нова Загора”, съгласно одобрена спецификация за Обект ЛКД № 1-2022 г. „Жерговец” ООД с предложена цена 12489,91 лв. /дванадесет хиляди четиристотин
осемдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки/ без включен ДДС.
3. На основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата, настоящата Заповед да се връчи на
класираните участници в 3-дневен срок.
4. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на интернет
страницата на ЮИДП ДП Сливен и ТП „ДГС Нова Загора”.
гр.Нова Загора-8900, ул. „Петко Енев” № 73, тел. (+359457) 62033, факс (+359457) 63631, интернет адрес: www.uidpsliven.com

5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Зам. Директор в ТП
„ДГС Нова Загора” – инж. Петьо Киров.

РАЗПОРЕЖДАМ:
6. Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. Разпореждането, за
допускане на предварително изпълнение, подлежи на обжалване от участниците в търга за
обекта по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК, чрез ТП „ДГС Нова Загора”, гр. Нова Загора, пред
Сливенски Административен Съд в тридневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. Г. П. /п/ …. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД….
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА”
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