МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЕЛХОВО“
_______________________________________________________________
Гр.Елхово, 8700, ул.”Сан Стефано” № 13 тел.0478/88262, е-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-57
гр.Елхово, 22.03.2022г.
На основание чл.174, ал.2 от ЗГ, чл.2, т.2 и чл.10, ал.1, т.5, т.9 и т.10 във вр. с правното
предписание на чл.12, ал.1 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” / в сила от 06.12.2011г.Приета с ПМС № 316 от
24.11.2011г. обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп.
ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.,изм. и доп. ДВ, бр.26 от 29 март 2019 г. в
сила от 29 март 2019г./,наричана за краткост „Наредбата”

ОТКРИВАМ:

Процедура за възлагане на комплекс от дейности в горски територии държавна
собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово в Обект № 202202Л, при
следните условия:
1.Възложител: „Югоизточно държавно предприятие” ДП- Сливен - Териториално
поделение ДГС Елхово със седалище и адрес на управление:гр. Елхово, ул. „Сан
Стефано” № 13, телефон за връзка: 0478/88262, електронен адрес: dgselhovo@uidpsliven.com, служебно лице за контакт: инж. Кирил Кирилов - зам. директор на ТП
ДГС Елхово .
2.Вид на процедурата: ОТКРИТ КОНКУРС
3.Предмет на процедурата:
Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в
горски разсадник „Трънково“ в „Обект № 202202Л, съгласно чл. 10, ал.1, т.5, т.9 и т.10
във вр. с правното предписание на чл.12, ал.1 от „Наредбата” с начални цени и гаранции
за участие както следва:
Обект

Вид на дейността (операцията)

Мярка

Коли
чество

Срок за
изпълнение

Начална цена
в лева без
ДДС

9415,35
Залесяване на култури
А 1.Залесяване на дребноразмерни фиданки
(Маркиране на площа,временно съхраняване
на фиданки, ръчно садене на фиданки в
цепнатини)
№
20220
2Л

Отглеждане на култури
Б 1.Отглеждане на култури – дребноразмерни
фиданки (окопаване по реда -първо, второ,
трето,)

х

х

Гаранция
за участие
лв
5 768,90

х
х

дка
х

48

30.11.2022г

х

х

65902,06
х

дка

1031

01.09.2022г

х

х

450

31.05.2022г

37100,51
Отглеждане на култури-топола

х

В
1.Оран на междуредията двупосочно- пролет
дка

х

1

2.Дискуване на междуредията двупосочно

х
дка

356

31.07.2022г

дка

190

15.10.2022г.

3.Оран на междуредията двупосочно- есен

х

4.Направа на поливни места

х
дка

356

15.08.2022г.

дка

356

15.08.2022г.

х

х

5.Поливане-топола

Производство на посадъчен материал в
разсадник Трънкова

Г

х

х

1. Дейности в Разсадник „Трънково (оран
разсадник – първо, второ, дискуване разсадник
на кръст)

дка

120

31.09.2022г

2.Механизирано вадене на тополови фиданки
със Г-образна скоба

дка

5

31.10.2022г

Общо за обекта

2960,00
х

х

115 377,91

4.Гаранция за участие: съгласно т.3 от настоящата заповед е вносима по банкова
сметка на ТП ДГС Елхово– „ЦКБ” АД клон Ямбол, БАНКОВ КОД: CECBBGSF;
СМЕТКА №: BG58 CECB 9790 10E9 3911 00, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа,
с краен срок 09:00 часа на 08.04.2022г.
5.Срок на изпълнение: Съгласно т.3
6.Място за изпълнение на поръчката: в горски територии - държавна собственост, в
териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Елохво, в Обект № 202202Л, с отдели и
подотдели, съгласно техническо задание за обекта.
7.Технически изисквания: кандидатът трябва да притежава и да отговаря на
техническите изисквания за извършване на дейностите, които са определени от
Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане
изпълнението на дейностите за услугата", където са указани начина и реда, чрез които
кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.
8.Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: за участие в
процедурата се допускат търговци регистрирани в публичният регистър по чл.241 от ЗГ за
който не са налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.3 от „Наредбата”.
9.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: кандидатите определени
за ИЗПЪЛНИТЕЛИ внасят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от
достигнатата цена. Гаранцията за изпълнение е парична сума, внесена по сметка на ТП ДГС
Елхово „ЦКБ” АД клон Ямбол, БАНКОВ КОД: CECBBGSF; СМЕТКА №: BG58 CECB
9790 10E9 3911 00
10.Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от
датата на отварянето на офертите.
11. Критерий за класиране на офертите:
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА за изпълнение на възложените
дейности за съответния обект.
12. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие: комплект от документацията за участие може да се изтегли от интернет
страницата на ТП ДГС Елхово без заплащане или да се получи в деловодството
на стопанството на адрес: гр. Елхово, ул.”Сан Стефано” № 13 , всеки работен ден от
08:00 ч. до 17:00 ч., с краен срок за закупуването ú до 9:00 ч. на 08.04.2022г., срещу
заплащане на цена от 10,00 (десет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на ТП
ДГС Елхово или по банкова сметка: „ЦКБ” АД клон Ямбол,
БАНКОВ
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КОД:CECBBGSF; СМЕТКА №: BG58 CECB 9790 10E9 3911 00.
13. Място и срок за подаване на офертите: офертите се подават в деловодството на
ТП ДГС Елхово всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., с краен срок за подаването им
до 09:30 ч. на 08.04.2022г.
14.Място, дата и час за провеждане на конкурса: в административната сграда на
ТП ДГС Елхово на 08.04.2022г. от 10:00ч.
15.Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна собственост,
да се публикува на интернет страниците на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен, както и да се
постави на видно място в сградата на ТП ДГС Елхово.
16. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в
конкурса, съгласно чл. 16, ал. 1 от „Наредбата”.
17.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник директора на ТП ДГС
Елхово - инж. Кирил Кирилов.
Лице за контакт: зам. директор инж.Кирил Кирилов
Teлефон: 0478/88262
Ел. поща: dgselhovo@uidp-sliven.com

Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание
Регламент (ЕС) 2016/679

ИНЖ. НИКОЛАЙ МИШИНЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
СТОПАНСТВО“ ГР.ЕЛХОВО

Изготвил: Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание
Регламент (ЕС) 2016/679
Ирена Янева
(собствено и фамилно име)

Юрисконсулт
(длъжност)

…………….
(подпис)

дата: 22.03.2022г.

Съгласувал: Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание
Регламент (ЕС) 2016/679
Ирена Янева
(собствено и фамилно име)

Юрисконсулт
(длъжност)

…………….
(подпис)

дата: 22.03.2022г.
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