МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
гр. Мъглиж

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ
пл. ”Трети Март” 24 email: dgsmudulizh(cmidp-sliven.com; тел: 04321 /2 3 16; 23 19
ЗАПОВЕД
№ РД-10-. .4.£./14.03.2022г.

Ha основание чл. 23, ал.1, т.1 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, във връзка с моя Заповед № РД-1043/22.02.2022год. за провеждане на процедура „открит конкурс" с предмет : Механизирана
почвоподготовка / почистване на площта, продълбочаване на площта - риголвач или
продълбочвател - дълбочина 40-60 см., дискуване на площта - 2 пъти/ в подотдели: 252г,
252д, 252ж, 252з; Ръчна почвоподготовка /маркиране на посевни места/ в подотдели:
252г, 252д, 252ж, 252з; Механизирано залесяване /отваряне на дупки е багер или
тракторен свредел/ в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Садене на тополови фиданки в
дупки изкопани от багер или тракторен свредел, засипване , притъпкване и
подравняване в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Отглеждане на едногодишни тополови
култури /дискуване и ръчно окопаване/ в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з в Обект №
223201; Ръчна почвоподготовка / почистване на площта от вършината, подлеса,
храстите и къпините и събиране на пояси с ширина 1,5м., маркиране на площта,
направа на площадки с ръчни инструменти 0,6x0,4x0,15м./ в подотдели: 155в, 208л, 208м;
Залесяване с меч и колче в подотдели: 155в, 208л, 208м; Отглеждане на едногодишни
култури в подотдели: 155в, 208л, 208м в Обект № 223202; Попълване на тополови
култури /отваряне на дупки е багер или тракторен свредел, садене на тополови фиданки в
дупки изкопани от багер или тракторен свредел, засипване , притъпкване и подравняване/ в
подотдел: 256-9; Отглеждане на едногодишни тополови култури /дискуване и ръчно
окопаване/ в подотдели: 250ж, 250з, 250к, 250л в Обект № 223203; Попълване на
тригодишни култури в подотдели: 126г, 254-3; попълване на двегодишни култури в
подотдели: 125в, 125г; Отглеждане на едногодишни култури в подотдел: 126п1;
Отглеждане на тригодишни култури в подотдели: 124г, 125в, 125г в Обект № 223204 на
територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство
Мъглиж и на основание Протокол на Комисия от 10.03.2022г., чиито мотиви възприемам

изцяло като законосъобразни и правилни,
I. ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
За Обект №223201:
ПЪРВО МЯСТО: ’’Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, с предложена
цена в размер на 16 479,99 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет лв. и 99
ст./ без ДДС.
За Обект № 223202:
ПЪРВО МЯСТО: ’’Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, с предложена цена в
размер на 1 989,66 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и девет лв. и 66 ст./ без ДДС.
За Обект № 223203:
ПЪРВО МЯСТО: ’’Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, с предложена
цена в размер на 1 961,20 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и един лв. и 20 ст./ без ДДС.
За Обект № 223204:
ПЪРВО МЯСТО: ’’Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, с предложена цена в
размер на 2 121,97 лв. /две хиляди сто двадесет и един лв. и 97 ст./ без ДДС.

II. ИЗБИРАМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
За Обект №223201:
’’Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, при предложена цена 16 479,99 лв.
/шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет лв. и 99 ст./ без ДДС.
За Обект № 223202:
’’Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при предложена цена 1 989,66 лв.
/хиляда деветстотин осемдесет и девет лв. и 66 ст./ без ДДС.
За Обект № 223203:
’’Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, при предложена цена 1 961,20 лв.
/хиляда деветстотин шестдесет и един лв. и 20 ст./ без ДДС.
За Обект № 223204:
’’Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при предложена цена 2 121,97 лв. /две
хиляди сто двадесет и един лв. и 97 ст./ без ДДС.

III. НАРЕЖДАМ
на основание чл.23,ал.6, в 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед
определеният за изпълнител участник да представи в деловодството на ТП ДЕС Мъглиж
документите по чл. 35, ал. 5 от „Наредбата”, а именно:
1.Всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост.
2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на
възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;
3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка
на Европейския съюз, или на друга държава -страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, където участникът е регистриран.
4. Удостоверение от НАП за липса на задължения.
Договор не се сключва е участник, определен за изпълнител, който:
а) в установения срок не представи необходимите документи или представените документи
не отговарят на
условията за провеждане на процедурата;
б) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;
IV. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ТП ДГС Мъглиж пред Административен съд
Стара Загора.
V. На основание чл.9б,ал.5 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, с публикуването на заповедта се приема, че
заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в
нея обстоятелства.
VI. Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж.Иван Глухарев - зам.
директор при ТП ДГС Мъглидс/
ИНЖ. Тошо Петров.............................
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ“
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