
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТИ: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

З А П О В Е Д
№ ^ J £ /£ £ ^ i2 0 1 7 r .

за класиране на участниците и определяне на купувач за Обект №11-1-2017- ТП ДГС
Цонево

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №344 /18.10.2017г на 
директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 и във вр с чл.69, ал.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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; 
изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 
02.12.2016г.)- (Наредбата) , чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в 
Протокол на Комисията от 08.11.2017г., назначена със Заповед № 334/07.11.2017г. на 
директора на ТП ДГС Цонево за провеждане на електронен търг по реда на чл.74 във вр 
с чл. 66, ал.2, т.5 от Наредбата, обявен със Заповед №313/18.10.2017г.на Директора 
на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №344 /18.10.2017г. на Директора на СИДП ДП -  гр. 
Шумен .

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ
За участие в електронен търг за продажба на прогнозно количество добита 

дървесина , намираща се на временен склад на държавна горска територия на ТП ДГС 
Цонево за Обект 11-1-2017г. са ре ' " rre кандидати:

' ■ "" ООД, Е чл.2 от ЗЗЛ Д  е седалище и адрес на управление:
п чик” ______-—— *58, представлявано от управител-
К чл.2 от ЗЗЛ Д  , ”чл.2 от ЗЗЛ Д

ООД, E l  Z  седалище И адпег- ца улпяиттрнир:
гр.доорич, жк „Лозята“, ул.223 №6?, представлявано от управител I'
Асенов чл.2 от ЗЗЛ Д

П.РЕШИХ:
Участникът »Полес комерс» ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 

Цонево и е представил всички необходими и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия и отговаря на изискванията на Наредбата , и 
не са налице обстоятелства за отстраняването му.

Участникът “ВМТ Трейд 11“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДГС 
Цонево и е представил всички необходими и изискуеми документи , обявени в 
заповедта за откриване на тръжната сесия и отговаря на изискванията на Наредбата , и 
не са налице обстоятелства за отстраняването му.

Мотивиран от изложеното

III. ОБЯВЯВАМ:

Следното класиране за Обект №11-1-2017- ТП ДГС Цонево от електронен търг за 
продажба на прогнозно количество добита дървесина , намираща се на временен склад 
на държавна горска територия на ТП ДГС Цонево, с количество от 30 пл.куб.м. , при



начална цена в размер на 2000.00 лева без ДДС и стъп - ""ппоттп п дазмер на 20,00
лева- ______________________________    чл.2 от ЗЗЛ Д

: “ВМТ Трейд 11“ ЕООД със седалище и
адрес чл 2 0т ЗЗЛД 5рич, жк „Лозята“, ул.223 №69, представлявано от управител
Миро " db, потвърдил най- високата предложена пена в размер на

2460,< чл 2 от 'ЗЗЛДНА ВТОРО МЯСТО: .»Полес комерс» ЕООД, ЕИ ‘ с  седалище и
адрес на управление: гр.Вавиа— fivn ”Вп Р^пнг11™- jxs' xiz /\, ет.14, ап.58,
представлявано от управител- К в, потвърдил цена в размер на
2440,00 лева без ДДС чл 2 от ЗЗЛ Д

IV.Oi.. ^  ЛУВАЧ:
За Обект №11-1-2017- ТП ДГС Цонево от електронен търг за продажба на 

прогнозно количество добита дървесина , намираща се на временен склад на държавна 
горска територия на ТП ДГС Цонево с количество от 30 пл.куб.м., при начална цена в
размер на 2000.00 лева без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 204Ю_иева_________

“ВМТ Трейд 11“ ЕООД, ЕИК 204719422, със седалище и ад ^  , q q t t j t  е:
гр.Добрич, жк „Лозята“, ул.223 №69, представлявано от управител Ь ■ 0 1  ^  1 Д  )в 
Асенов, потвърдил най- високата предложена цена в размер на 2460,UU лева оез за 
закупуване на 30 пл.куб.м. добита дървесина описана по вид в документацията за Обект 
11-1-2017г. -  ТП ДГС Цонево, като участникът следва да заплати гаранция за добро 
изпълнение в размер на 5% от достигнатата цена, а именно: 123,00 лева

У.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
1.С настоящата Заповед закривам тръжна процрдура № 9261-2660 от 08.11.2017 г., 

за Обект № 11-1-2017.
2.Препис от Заповедта да се публикува в интернет страницата на ТП „ДГС 

Цонево“, и да се изпрати на „СИДП” ДП, а на кандидатите да се връчи по реда на чл. 61 
от АПК.

3.Договор с купувача да се сключи в 7-седем дневен срок от влизане в сила на 
заповедта.

3.1. Заповедта влиза в сила 14-дни след съобщаването и, а ако е допуснато 
предварително изпълнение - 3-дни след съобщаването и.

3.2.При сключването на договора КУПУВАЧА да представи следните документи: 
-удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата,

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган е дата на издаване 
след датата на определяне на кандидата за спечелил.

-свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните 
органи на търговеца;

-документ от „СИДП“ ДП -  Шумен, за липса на непогасени задължения към 
предприятието и неговите териториални поделения -  задължително в оригинал, с 
дата не по-рано от един (1) месец, считано от крайната дата на депозиране на 
заявлението за участие.

-документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 123,00 лева

4. Внесената от кандидатите гаранция за участие в процедурата от 100,00 лв., 
следва да се освободи от лицето опериращо с банковата сметка по която е внесена 
както следва:

4.1. На класирания на второ място -  след сключването на договора.
4.2. На класирания на първо място -  след сключване на договора.



5. След сключването на договора, и най-късно до издаване на първия превозен 
билет, купувачът заплаща авансово 20% (двадесет процента) от предложената от него 
цена за обекта.

6. Ако спечелилият кандидат откаже да подпише договора, да се задържи 
гаранцията му за участие и да се покани класирания на второ място за сключване на 
договор при цена от 2440,00 лв. без ДДС, и гаранция за изпълнение от 122,00 лв.

7. На основание чл. 60 от АНК допускам предварително изпълнение на 
настоящата Заповед. 1 /

8.Решението подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава до 
Административен съд га.Вар(на, чрез ТП „ДГС Цонево“.

НА 1 чл.2 от ЗЗЛ Д
ИИЖ.]


