ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ПОКАНА
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИРМИ

На основание Решение № 402 на Общински съвет гр.Брезово, взето с протокол № 43 на
заседание проведено на 13.09.2018 год. и във връзка с необходимостта от почистване на земеделски
земи от храстовидна и дървесна растителност собственост на община Брезово, Ви каним да
представите оферта за извършване на следното:
I.Предмет – „ Почистване на земеделски имоти общинска собственост / от дървета и храсти
/, с цел задоволяване с дърва за огрев на местното население”.Това включва почистване и изрязване
на дървета и храсти, товарене и извозване на местно население.
Тази мярка се налага с цел поддържането на земеделските земи – собственост на община
Брезово в добро земеделско и екологично състояние.
II.Изисквания – Извършване почистване на общински имоти / дерета, изост.трайни нас.,
пасища-мери, изост.орни земи /в землищата на гр.Брезово, с. Борец, с. Дрангово и с.Сърнегор от
дървета и храсти както следва:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2

1
1
2
3
4
5

Землище
БРЕЗОВО
Брезово- Кара дере
Брезово- Кара дере
Брезово- Кара дере
Брезово- Кара дере
Брезово- Кара дере
Брезово- Зайков геран
Брезово- Зайков геран
Брезово – Двете реки
Брезово – Двете реки
Брезово – Коджабеглииската
.река
СЪРНЕГОР
Сърнегор
Сърнегор
БОРЕЦ
Борец – Гъчова могила
ДРАНГОВО
Дрангово- Под селото
Дрангово- Под селото
Дрангово- Под селото
Дрангово- Под селото
Дрангово- Под селото

№ на
имот

НТП

Площ- дка.

АОС

102043
102037
102047
102050
102045
000408
000406
000793
000795
000722

пасище
Изост.трайни
пасище
мочурище
Изост.трайни
Изост.трайни
Изост.трайни
Изост.трайни
дере
дере

18,951
14,330
96,282
16,302
2,422
9,023
5,415
9,075
4,522
48,837

2296
6176
2294
6179
6197
6196
1596
-

000209
000382

Изост.орни земи
Изост.орни земи

27,672
2,756

7376
7370

000137

Пасище мера

24,122

2857

000273
000272
000271
000264
000265

Пасище мера
Пасище мера
Пасище мера
Пасище мера
Пасище мера

2,900
14,636
13,948
4,022
4,159

4584
3825
3826
4529
4530

1.За изпълнение на дейностите по почистване на общинските имоти, Изпълнителят
трябва да разполага с необходимата техника, машини и квалифициран персонал
/ резачки, храсторези, проходимо техническо изправно превозно средство и лица
притежаващи умения за работа с тях/
2.Фирмите кандидатствали за извършване на почистването, могат да подадат оферта за
целият пакет или за отделно населено място / обект /.
3.Преди подаване на офертите кандидатите за изпълнение на почистването са длъжни да
направят оглед на обекта за които кандидатстват.
4.Гаранция за изпълнение – 500,00 лв. за всяко населено място, внесени в касата на
общинска администрация Брезово.
III.Показатели за избор и оценка:
1. Предложена цена за различните видове добита дървесина която ще се заплаща на
Общинска администрация гр.Брезово/ която не може да бъде по ниска от:
- 30,00 лева за твърдите видове / дъб,акация, цяр , осен и други твърди видове/ пл.м.куб.
- 15,00 лв. за меки видове дървесина / топола, върба и други меки видове/за плътен м.куб.
Цените са без ДДС.
2.Предложена цена на която ще се предоставят дървата за огрев на местното
население, която цена не трябва да е по висока от 65,00 лв.за прост.м.куб./ , съгласно
решението на ОбС Брезово/.
3.Срок за изпълнение на дейностите по почистване на имотите: участникът
предложил най-кратък срок.
Заплащането и извозването на дървесината ще се извършва след съставяне на приемно
предавателни протоколи и приемане от комисия от ОбА Брезово на извършената работа в
почиствания участък, както и след маркиране и издаване на превозен билет от представител на звено
ОГСЕ гр.Брезово.
Към офертите представете актуално удостоверение, че фирмата се занимава с дърводобивна
дейност, както и документи удостоверяващи изискванията по т. II – ра, подточка 1.
Срок на представяне на офертите 12.10.2018 год. в деловодството на Община Брезово.
Лице за контакти: Донка Калпошанова - 0886602646

С уважение,
Инж.Р.МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово
Изготвил:
Донка Калпошанова
Старши специалист в дирекция ОА

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

ОФЕРТА
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Г-н Манолов,
Предлагам Ви ръководената от мен фирма ………………………………………………………
със седалище и адрес на управление………………………………………………… ……………………
…………………………… да извърши почистване на общински имоти с кадастрални номера както
следва:
- поземлени имоти с № 102043, № 102047 с НТП „пасище” с обща площ от площ от 115.233
дка.
поземлени имоти с № 102037, 102045, 000408, 000406 и 000793 с НТП” изоставени трайни
насаждения” с обща площ от 40,265 дка.
поземлени имоти с № 00795, 000722 с НТП” дере” с обща площ от 43,359 дка.и
имот с №102050 с НТП”мочурище”с площ от 16,302 дка.в землището на гр.Брезово.
- поземлени имоти № 000209 и 000382 с НТП „изоставени орни земи” с площ от 30.428 дка.в
землището на с.Сърнегор, общ. Брезово
- поземлен имот № 000137 с НТП”пасище-мера”с площ от 24,122 дка.в землището на
с.Борец, общ.Брезово
- поземлени имоти с № 000273, 000272, 000271, 000264 и № 000265 с НТП „пасище- мера” с
обща площ от площ от 39,665 дка.
Предлагам да почистя имотите от дървета и храсти за моя сметка и с работници на фирмата.
Добитата дървесина ще заплатя на Община Брезово на цена …………………. лв. без ДДС за
твърдите видове / бук,дъб,габър,осен, акация и др.твърди/ за плътен м.куб. и …….….... без ДДС за
меките видове дървета / бреза,върба и др.видове мека дървесина/ за плътен м. куб.
На населението ще предоставям дървесината на цена от…………………лв. за
пространствен метър кубичен.
Срок за изпълнение на дейността по почистването……………………………………………….
Притежавам всякаква техника за изрязване и кастрене на дървета , както и
необходимите машини за извозване на дървесината.Имам и нает персонал които да извърши
почистването.
Прилагам копие от Удостоверение за регистрация в публичният регистър на Изпълнителната
Агенция по горите и актуално удостоверение за фирмата .

Гр.Брезово
…...10.2018 год.

С уважение:
/ ……………………………….. /

