МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТО ЧНО ДЪРЖА ВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Т П „ Д Ъ Р Ж А В Н О Г О Р С К О С Т О П А Н С Т В О В Ъ Р Б И ЦА ”
Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. ”Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106,
e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

З А П О В Е Д
№ 41
гр. Върбица, 11.02.2021 г.
На основание чл. 74e, ал. 1, т. 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 (Наредбата), чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, т. 1 от
глава Х. „Уведомяване за подписване на договор“ от тръжните условия на процедура № 98704326 и утвърден протокол на Комисията, назначена със Заповед № 34/09.02.2021 г., от
проведения на 10.02.2021 г. електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни
количества стояща дървесина на корен в Обект №7-3-2021, отдели/подотдели: 18 "л", 38 "у", 63
"н", 86 "е", 86 "ж", дървесен вид: бб, чб, см, бк, гбр, лп, яв, мжд, кл, намиращи се на територията
на ТП „ДГС Върбица“, с общо прогнозно количество от 613 пл. м3 и начална цена от 24 738.00
лв.,
О Б Я В Я В А М:

следната класация по проведения електронен търг с явно наддаване за определяне на КУПУВАЧ
и сключване на договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект
№7-3-2021, отдели/подотдели: 18 "л", 38 "у", 63 "н", 86 "е", 86 "ж", намиращи се на територията
на ТП „ДГС Върбица“ към СИДП ДП – гр. Шумен, с общо прогнозно количество от 613 пл. м3,
електронна процедура № 9870-4326, открита с моя Заповед № 22/19.01.2021 г.:
На първо място класирам:
„"ВЙНС78” ЕООД, ЕИК: 201435032 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес
на управление: с. Пчелин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, представлявано от управителя - Валери
Бойчев Арнаудов - с потвърдена цена от 24 738.00 лв./двадесет и четири хиляди седемстотин
тридесет и осем лева/ без ДДС и 29 685.60 лв. с включен ДДС; гаранция за изпълнение на
договора в размер на 2 473,80 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и три лева и осемдесет
стотинки/, представляваща 10% от достигнатата цена за обекта на търга.
Няма класиран на второ място участник поради липса на подадени оферти.
От участие в електронния търг за Обект 7-3-2021, отдели/подотдели: 18 "л", 38 "у", 63 "н",
86 "е", 86 "ж", няма отстранени кандидати.
Със спечелилия търга участник следва да сключи договор при спазване изискванията на
ЗЗД, чл. 74е, ал. 6 във връзка с чл. 35 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 и глава Х. „Уведомяване за подписване на договор“от
тръжните условия.
Заповедта подлежи на оспорване по административен ред за законосъобразност и
целесъобразност по реда на чл. 81 и сл. от гл. VІ-та на АПК от участниците в търга за обекта в
четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ чрез Директора на ТП „ДГС Върбица“ пред
Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, или по реда на чл. 145 и сл.
от глава Х-та на АПК пред Шуменски Административен Съд, чрез Директора на ТП „ДГС
Върбица“ - за законосъобразност.

Заповедта да се публикува в електронното досие на търга в интернет платформата за
електронни търгове на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на кандидата, определен за купувач.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от ТП „ДГС
Върбица“ за сведение и изпълнение
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Росен Русинов – зам.
директор при ТП „ДГС Върбица“.
……….П……….
…чл. 59 от ЗЗЛД….
Директор на ТП „ДГС Върбица“

