ЗАПОВЕД
№ РД-10-55/14.03.2022 г.
с.Ново Паничарево, общ. Приморско, област Бургас
На основание чл.2, т.2 и чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 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 (Наредба)
и одобрен график от Директора на „ЮИДП“ ДП –гр.Сливен с изх.№ОД-04-15/11.03.2022г.,
ОТКРИВАМ:
Процедура: „Открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейността: „Товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на
територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ до населените места с. Ново Паничарево, с.
Крушевец и с. Индже войвода“, при следните условия:
1. Възложител: „ЮИДП” ДП - ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със
седалище и адрес на управление: с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургаска,
ул.Девети май №43 http://www.uidp-sliven.com/, dgsnovopanicharevo.uidp-sliven.com, тел.: +359
889629601, лице за контакт: зам.-директор при ТП „ДГС Ново Паничарево“ – инж. Деян
Аладжов.
2. Предмет на процедурата и начин на плащане.
2.1. Предмет на процедурата: „Товарене, транспортиране и разтоварване на
дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Ново
Паничарево“ до населените места с. Ново Паничарево, с. Крушевец и с. Индже войвода“,
съгласно одобрен график, а именно:

Отдел/Подотдел

Обект 2108,
Отдели 36 в, 355
и;
Обект 2113,
Отдели 381 б, з,
435 а;
Обект 2208
Отдели 38 в, 360
а;
Общо

Асортиме
нти

Технологич
на
дървесина и
дърва за
огрев
НОЗМ

Дървесен вид

ПРОГНОЗНИ
количества
дървесина
м3

дб, цр, мжд,
гбр, срлп

700 м3 пр.

дб, цр

60 м3 пл.

От временен
склад до
направление

с. Крушевец
с. Индже
войвода
с. Ново
Паничарево

Цена за
товарене,
транспортира
не и
разтоварване
на дървесина
/лв. без ДДС/

Обща
стойно
ст
/лв.
без
ДДС/

17,50 лв./1
простр. м3

12 250

32,00 лв./1
плътен м3

1 920
14 170

Забележка: Посочените количества дървесина са прогнозни! Количествата дървесина са
прогнозни и ориентировъчни, като в тях може да настъпи промяна по преценка в зависимост
от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, но не го обвързват с тяхното пълно усвояване.
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2.2. Начин на плащане: Заплащането се извършва по действително натоварено,
транспортирано и разтоварено количество дървесина, отразена в предавателно- приемателен
протокол и/или фактура, по единични достигнати цени посочени в договора.
3. Място на извършване на дейността: в горските територии - държавна собственост,
в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“.
4. Срок за изпълнение на възлаганата дейност:31.12.2022 г.
5. Условия за допускате на кандидатите до участие в процедурата: Право да
участват в процедурата имат юридически и физически лица, които са търговци по смисъла на
Търговския закон и за които не са налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 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.
5.1. Технически изисквания: Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на
техническите изисквания за извършване на дейността, които са определени от Възложителя и
са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс за възлагане на дейностите”,
където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези
качества.
6 Допускане на подизпълнители: Кандидатът няма право да използва
подизпълнители.
7. Гаранция за участие. Размер, начин, място, форма и условия за внасяне на
гаранцията за участие.
7.1. Размера на гаранцията за участие е 708,50 (седемстотин и осем лева и петдесет
стотинки) лева.
7.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума
внесена по сметка на възложителя. Банковата сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е:
„Райфайзенбанк“ ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF. Гаранцията
трябва да е постъпила по сметката на стопанството до 09,30 часа на 01.04.2022 г., като
съответният вносен документ (заверено от кандидата копие или оригинал) се прилага към
комплекта от изискуеми документи за участие в процедурата.
8. Гаранция за изпълнение на договора. Условия за внасяне, вид и размер на
гаранцията за изпълнение на договора.
8.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигната стойност на
съответния обект.
8.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
а) парична сума, внесена по сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е: „Райфайзенбанк“
ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF
б) банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя. Когато кандидатът представя
банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено
известие от Възложителя.
8.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
9. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни.
9.1. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на дейностите.
10. Критерий за класиране на подадените оферти: „най-ниска цена”.
11. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в процедурата:
11.1. Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от
интернет страницата на стопанството без заплащане или да я закупят от ТП „ДГС Ново
Паничарево”.
11.2. Документацията може да се получи всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч. от
деловодството ТП „ДГС Ново Паничарево” - с. Ново Паничарево, общ. Приморско, обл.
Бургас, ул. Девети май №43 с краен срок на получаване до 09,00 часа на 01.04.2022 г., срещу
заплащане на сумата от 10,00 лева с ДДС (представляваща действителните разходи за нейното
изготвяне и отпечатване).
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12. Място и срок за подаване на офертите: в административната сграда на ТП „ДГС
Ново Паничарево”, в деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за
подаването - до 09,30 часа на 01.04.2022 г.
13. Огледът на обектите се извършва при следните условия, ред и срокове: всеки
работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., с краен срок за извършване на огледа до 16,00 часа на
31.03.2022 г.
За извършването на огледа кандидатът осигурява превоз за собствена сметка. За
обстоятелствата от извършения оглед се съставя Протокол от оглед (по образец), който се
подписва от присъствалите по време на огледа лица.
14. Място, дата и час на провеждане на конкурса: в административната сграда на ТП
„ДГС Ново Паничарево”, на 01.04.2022 г. от 10,00 часа.
15. Утвърждавам следната документацията за участие в конкурса:
14.1. Копие от настоящата Заповед;
14.2. Конкурсни условия;
14.3. Заявление за участие (образец);
14.4. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора (образец);
14.5. Проект на договор;
14.6. Декларации по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП (образец №№ 1 и 2).
14.7. Протокол за оглед (образец);
14.8. Ценово предложение (образец).
16. Настоящата Заповед, ведно с утвърдената с нея документация за участие в
конкурса, да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Ново Паничарево” към
„ЮИДП” ДП - гр. Сливен.
17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директора при ТП „ДГС
Ново Паничарево” – инж. Деян Аладжов

Заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ИНЖ. ГАЛИН ГАКЕВ
Директор на ТП „ДГС Ново Паничарево
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