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На основание чл.23 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; чл.59 от АПК и резултатите от 
проведения на 14.12.2016г, открит конкурс посочени в протокол от 14.12.2016г. на Комисията 
назначена със Заповед РД 229/14.12.2016 г, ОБЯВЯВАМ, следната класация по проведения 
открит конкурс за определяне на изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на 
добив на дървесина, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, 
съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на асортименти 
по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за 
ползване на дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии 
-  държавна собственост, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, 
в района на дейност на ТП “ДГС Смядово”, от Обект 1, Позиция №3, отдели: 74/а; 91/е; 
96/г; 96/ж; с общо прогнозно количество от 856 пл. м. куб; от 1111 за 2017 на ДГТ на ТП 
ДГС Смядово”

На първо място, с получени 90 точки, класирам: ООД „Ев рот ра нс ” , 
гр.Смядово ,  Е И К - 1275 8 7092 на Агенция по вписванията ,  със седалище и 
адрес на управление  гр. Смядово,  ул. "Възрожденска“ No50,  
представлявано на конкурса  от управителят  си Радослав Ч {\> Я.
при следните  параметри на окончателната  оферта:

1.Предложена  обща крайна  цена -  32 670,00лв без вкл. ДДС и 
39 204,00лв с вкл.  ДДС

2 .Краен срок за изпълнение  - крайния срок на извоз посочен в 
съответното позволително  за сеч

3 .Гаранция за изпълнение  на договора  в размер на 1 633,50лв.
4 .Други условия съгласно проектодоговора  и условията  на 

процедурата

Няма класиран на второ място участник.

От участие в процедурата за позицията няма отстранени кандидати:

За изпълнител на дейността с предмет: „Извършване на добив на дървесина, 
транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, съгласно Наредба № 
8/05.08.2011 г. за сечите в горите -  сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до 
временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване на 
дървесина за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии -  държавна
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собственост, транспорт и претоварване на дървесина до претоварна станция, в района на 
дейност на ТП “ДГС Смядово”, от Обект 1, Позиция №3, отдели: 74/а; 91/е; 96/г; 96/ж; с 
общо прогнозно количество от 856 пл. м. куб; от ПП за 2017 на ДГТ на ТП ДГС Смядово”

ОПРЕДЕЛЯМ:
ООД „ Е в рот ра нс ” , гр. Смядово,  ЕИК-127587092 на Агенция по 

вписванията ,  със седалище и адрес на управление  гр. Смядово,  ул. 
"Въз рожденска“ No50.  ппедставлявано на конкурса  от управителят  си

оферта:
1.Предложена  обща крайна  цена -  32 670,00лв без вкл.  ДДС и 

39 204,00лв с вкл.  ДДС
2 .Краен срок за изпълнение  - крайния срок на извоз  посочен в 

съответното  позволително  за сеч
3.Гаранция  за изпълнение  на договора  в размер на 1 633,50лв.
4 .Други условия съгласно проектодоговора  и условията  на 

процедурата

Със спечелилия търга участник, да се сключи договор при спазване изискванията на 
ЗЗД, 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

Заповедта на основание чл.34 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, подлежи на оспорване от участниците 
в процедурата за позицията от обекта по реда на чл.81 и сл. от ra.VI на АПК в четиринадесет 
дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС Смядово пред Директорът на „Североизточно 
държавно предприятие,, ДП Шумен, или по реда на чл.145 и сл. от глава X на АПК пред 
Шуменски Административен Съд.

Заповедта на основание чл.23, ал.2 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 чл.61 от АПК да се доведе до
знанието на заинтересованите длъжностни лица, и всички участници в процедурата за 
позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в интернет 
страницата на „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен .

Радослав при следните  параметри на окончателната

Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие,, ДП Шумен за
сведение.
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