
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТП „ДЪРЖА.ВНО ГОРСКО СТО11АНСТВО - ТЪРГОВИII[Е

адрес: гр. Търговище,ПК 7700, бул. "Цар Освободител" №22,тел./факс: 0601 64850,email: dgs. tш-go1>is/1te(iiuipslmmc11. l1g 

ЗАПОВЕД 

№.Jt. 

гр. Търговище/./.9. .. (?.А .•. 2019 год. 

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 открит конкурс на 19.02.2019 г., посочени в протокол от 19.02.2019 г. на 
Комисията, назначена с моя Заповед No 35 от 19.02.2019 г., за класиране на първо място и 
изпълнител на дейностите от Обект № 2- ОГТ включващ подотдели: 3 „и", 20 „з", 7 „д",
7 „з", 3 „г", 3 „к", 12 „н" с общо прогнозно количество от 2 589 пл. куб. м. маркирана
дървесина на територията на ТП „ДГС Търговище" 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ЗА
ДОБИВ НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ Обект № 2- ОГТ: 

„Вас Мар" ЕООД гр. Търговище с ЕИК: 125505634, със седалище и адрес на

управление: гр. Търговище, бул. ,,Цар Освободител", № 36, ет. 12, представлявано от 

Васил Методиев Маринов - в качеството си на управител, с предложена цена от 56 012,50 
лв. (петдесет и шест хиляди дванадесет лева и петдесет стотинки) без вкл. ДДС и

условията съгласно клаузите на проектодоговора 

П. НА ВТОРО МЯСТО НЯМА КЛАСИРАН КАНДИДАТ. 

Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността за изпълнение 

на дейността, достигната по време на конкурса, е 2 800,62 лв. (две хиляди осемстотин 
лева и шестдесет и две стотинки). 

Гаранция за изпълнение: 

Под формата на парична сума, се внася по сметната на ТП „ДГС Търговище" с 

IBAN: BG11CECB979010E5316200, BIC: CECBBGSF, при ТБ„Централна 
Кооперативна Банка"АД, клон Търговище. 

Под формата на банкова Г3lранция, издадена от българска банка, учредена в

полза на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, безусловна и неотменяема, същата ще

бъде посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

съгласно клаузите на договора. 

Със спечелилия открития конкурс за Обект № 2- ОГТ участник, да се сключи

договор при спазване изискванията на чл. 35 от Наредбата за условията и реда за 




