ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД

м „и?

гр. Сунгурларе

04.

.2018 год.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ап.2. чл. 69, ал.1, тгредп. първо, чл. 65, ал. 1, чл. 53,
ал, 2 от „Наредба 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” обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) , последни наи. и
допълнена бр.96 от 02.12.2016 год.) наричана по-долу Наредбата, чл. 174, ал. 2 от
Закона за горите и във връзка проведена процедура на 30.10.2018 год. открит конкурс
по Раздел И от „Наредба 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" за възлагане на комплекс от дейности с предмет „Извършване на услуга сеч, извоз до временен склад на прогнозни количества
дърва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ- Обект 1820 открит със
Заповед Мз б71/12.10.2018 г. на Кмета на Обппша Сунгурларе и утвърден от мен
Протокол на Комисия, назначена за провеждане на процедурата, след като прецених, че
констатацнитс. -. решенията на комисията са законосъобразни и правилни:

,

!. Обявявам за спечелил конкурса за възлагане комплекс от дейности, с предмет
.„Извършпане на услуга сеч, извоз до временен склад на прогнозни количества

на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1820 в
отдели/подотдели: 94”о”,”м”; 158“г";159”в”; 161”д“,”ж”;289 ”и” открит със Заповед Ме
671/12102018 г. на Кмета на Общия-та Сунгурларе, класирания на първо място:

дърва

“

Кандидат МЦ „КОМОДОР“ ЕООД, ЕИК 102872614, представлявано от Аргир
Анджей Гилмаиовски - управител на „К0М0Д0Р” ЕООД-с предложена пайниека цена за Обект 1820 - 43 541,00 (четиридесет и три хиляди петстотин
четиридесет и един )лева без ДДС, при критерий за оценка на офертите гнайниска предложена цена и при начала цена от 43 541,00 (четиридесети три хиляди
петстотин четиридесет и един ) лева без ДДС .
П. Класиран на второ място: нима
ЕП.

НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ:
Нима.

Предвид гореизложеното:

1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от
А..:( и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.
2.На основание чл.70,ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП допускаш предварително
изпълнение на заповедта при условията на 11.60, ал. 1 от АПК, при следните мотиви:
Предмет на откритият конкурс е възлагането на дейности оеч,нзвоз до временен
склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе

,

.

х

ЗЩЪШЗНИЯТЗ ПО ДОГОВОР?],
Ченавремешюто задаване на дейности ПО изпълнение на
Сунгурларе, по
биха довели невъзможност изпълнение социалните функшш на Община
зимния период.
задоволяване нуждите на местното население За дървесина през
изпълнение на
3. Гаранцията за участие на кандидата, (: който е сключен договор за
на договора и се
възложените дейност се трансформира в гаранция за изпъшеине
освобождава СЪГПВСНО предвидените УСЛОВИЯ В СЪШЯ.
изтичане на
4. Гаранцията на НСДОПУСНЗТИТВ ДО участие кандидати, да се върне след
законния СРОК за обжалване на заповедта.
14 дневен срок пред
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в
АДМИНИСТРЗТШН СЪД БУРГЗС, СЧИТЗНО ОТ датата На уведомяване.

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.

