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Изх. № 1670/26.06.2017г.                 До ЗП Митко Бончев Стоянов 

гр. Смядово    адрес: гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен  

ул. …….(попълнено и заличено)….. 
        

П О К А Н А 
 
        от Директора 

        на ДГС Смядово – ТП на СИДП ДП  Шумен 

        9820, гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2  

        област Шумен 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 

 

На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП, във връзка с разпоредбите на чл. 182, от Закона за 

обществените поръчки, Решение № 137/26.06.2017г., на Директора на ТП „Държавно горско 

стопанство  Смядово“, Ви отправяме настоящата покана, при наличие на интерес от Ваша страна, 

да представите оферта за участие в обществена поръчка с обект – услуга с предмет: 

“Агротехнически услуги-дискуване, косене, оран и др. за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за 

срок от една година, считано от датата на подписване на договора“. 

1.Оферта може да бъде подавана, съобразно образеца на ценовото предложение към 

настоящата покана, като предложените от Вас крайни цени следва да са без включен ДДС. 

Предлаганите единични цени от участника, не следва да надвишават посочените от 

Възложителя максимални цени на декар за посочеит видове услуги. Участниците в процедурата, 

които представят по-високи единични цени от посочените максимални цени от Възложителя, се 

отстраняват от последващо участие в настоящата процедура.Срок за извършване на дейностите: 

не по-късно от 3 /три/ работни дни, считано от датата на заявката. 

2.Изисквания при изпълнние на поръчката: 

Кандидатите за участие в настоящата процедура, трябва да притежават най-малко една 

единица собствена или наета техника, или чрез ползване ресурса на трети лица, като същата 

следва да е оборудвана с необходимия инвентар за извършване на механизирана обработка по 

съответните видове операции от т. 1 до т. 6 вкл. от Таблица № 1 /торене, дискуване, засяване, 

заграпване, косене, оран, почистване с шредер/. 

За услугата посочена в т. 7 от Таблица № 1 към настоящата процедура, кандидатите следва 

да имат на разположение най-малко една единица техника с наличен инвентар – гребло и 

изкоренител /кофа/. С оглед на горните изисквания, кандидатите представят списък на техниката 

/собствена, наета, или такава  предоставен чрез ползване на ресурса на трети лица / с която 

възнамеряват да извършат дейностите, както и списък на лицата, правоспособни да управляват, 

декларираната от кандидата техника по изпълнението на настоящата процедура. Възложителят 

не се обвързва с допълнително заплащане на горепосочените лица, ангажирани с управлението 

на машините. Същият разход е за сметка на кандидата по настоящата процедура. Извършените 

услуги, предмет на обществената поръчка, ще се извършват в присъствието на упълномощено 

лице на Възложителя с участието на Изпълнителя, в резултат на което ще се съставя и подписва 

приемателно-предавателен протокол за приемане на извършените услуги.  
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Място за извършване на съответните дейности: Горепосочените операции ще бъдат 

извършвани в ДДУ „Веселиново“ – Ловно-стопански комплекс „Калфата“ и Ловно-стопански 

комплекс „Казанлъка“, находящи се на територията на ТП „ДГС Смядово“.Предвидените 

дейности ще се извършват при спазване на определените нормативни и технически изисквания, 

определени от действащото законодателство на Република България. 

Възложителят ще заявява периодично, по подходящ начин /по имейл или на телефоните 

посочени от кандидатите/ и според възникналите потребности – видове услуги, като не може да 

надвишава прогнозната стойност на договора.Възложителят няма задължение за цялостно 

усвояване на посочените в Техническата спецификация видове услуги, като може да заявява и 

допълнителни услуги извън посочените в списъка, съобразно предложения процент отстъпка от 

Изпълнителя, но до размера на прогнозната стойност на договора. 

3.Пределна стойност за изпълнение на услугата до 4930,00 /четири хиляди деветстотин и 

тридесет/ лева без вкл. ДДС. 

4.Офертата, следва да бъде представена за разглеждане в деловодството на Държавно 

горско стопанство Смядово – Териториално поделение на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен, с адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. „Ришки проход“ № 2  всеки 

работен ден до 16,30 часа, с краен срок - 03.07.2017 г., включително. 

5.Разглеждне на постъпилите оферти и преговори с поканените кандидати ще се извършат 

на 04.07.2017г от 11.00 часа в заседателната зала на адмнистративната сграда на ТП ДГС 

Смядово –гр. Смядово , ул. Ришки проход №2  

Разглеждане на всички постъпили оферти и тяхната класация ще се извърши от комисия, 

като Критерия за оценка на ценовите оферти е  Предложена обща цена за услугите: 

6.Методиката за оценка на офертите с показатели и относителна тежест на същите, е 

както следва: 
Най-ниската  предложена крайна обща цена без вкл. ДДС  за изпълнена на услугите. 

Цените на заявените услуги от Възложителя се заплащат в 30 /тридесет/ дневен срок, след 

представяне на фактура, съдържаща описание на извършените услуги. 

7. Списък на основните видове услуги и прогнозната обработваема площ. 

 

№ 

 

Вид на услугата 

 

Площ /дка/ 

 

МАКСИМАЛНА 
ПРЕДЕЛНА  ЦЕНА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДКА 

1. Торене 54 10,00 

2. Двукратно дискуване 54 20,00 

3. Засяване и заграпване на семена 54 20,00 

4. Косене 54 11,00 

5. Оран 21 17,00 

6. Почистване с шредер 21 35,00 

7. Почистване и подравняване на пътища 10 54,40 

8. Общи разпоредби 

 За всички неуредени въпроси в настоящата обществена поръчка се прилагат разпоредбите 

на ЗОП и ППЗОП.  

 Възложителят е предоставил на всички заинтересовани лица неограничен  и безплатен 

електоронен достъп до всички документи за участие в електронното досие на процедурата на 

сайта на стопанството под номер ОП 24/2017.  
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 В случай, че бъдете определен за изпълнител на доставката ще бъдете поканени писмено 

за договаряне на параметрите и сключване на договор при условията на чл.112 от ЗОП. 

 

Дата на изпращане на настоящата покана: 26.06.2017 г. 

гр. Смядово 
 

Директор на ТП „ДГС Смядово“:…/подписано и подпечатано/… 

инж. (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) 
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