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

3АПОВЕД
м» (%.”
...20192.
гр. Сунгурларе ..!
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал.2, чл. 69. ал.1, предл. първо, чл. 65, ал. 1. чл. 53,
ат. 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
нецървесни горски продукти” (Обн. ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.. изм. и доп. пас/[едни
изм. 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 10.04.2019 г. открит конкурс
по Раздел 11 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 дейности в горските територии
„Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год., на
територията на Община Сунгурларе, Обект 1901 открита с моя Заповед Ма
227/21.03.2019год. и утвърден от мен Протокол на Комисия, назначена за провеждане
на първа дата на процедурата, след като прецених, че констатациите и решенията на
комисията са законосъобразни и правилни:

,

,

,

[Обявявам за спечелил конкурса:
За Обект М» 1901- при начална цена #19 915,10 (деветнадесет хиляди
деветстотин и петнадесет лв. и 10) лв. без ДДС

„ИНТЕРЛЕСОМАТ КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК
128583905, представлявано от управителя си Снежина Георгиева, със седалище и
адрес на управление - гр. Ямбол, ул.“Екзарх Йосиф“ М: 4, ап. 7 - предлага цена за
обекта 19 915,10 (деветнадесет хиляди деветстотин и петнадесетлв. и 10) лв. без
Първо място

ддс

КМ

,

ВТОНО МЯСТО

11.

-

* няма класиран,

Няма.

-

П1. НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ Няма.

Предвид гореизложеното:

1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от
АПК и да се публикува на интернет страницата на община Сунгурларе.
2.На основание чл.70,ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП допускам предварително
изпълнение на заповедта при условията на члбО, ал. 1 от АПК.
Мотиви: Настоящата процедура е с предмет: маркиране и сортиментиране на
дървесина на корен за ЛФ 2019 год. на територията на Община Сунгурларе. С оглед
функционалната обвързаност и нередност в изпълнението на дейностите по маркиране и
СРОТИМСНТИРЗНЕ на насажденията И СЛЕДВНЩОТО се Изпълнение на ДЕЙНОСТИ! ПСдърводобив(сеч и извоз), следва да се започнат своевременни действия по маркиране
дървесината за корен за ЛФ 2019. Крайният срок за изпълнение на дейностите с
изключително кратък, поради което предварителното изпълнение на настоящата заповед

е

ОТ СЪЩЕСТВЕНО значение

за СРОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИС на договора. ОТЛШЧЛСТО Й би ДОЕСПО
Изпълнение
на Следващите се дейности 110 ДЪРВОДОбИВ.
затруднено
3. Гаранцията за УЧЗСТИС на кандидата? С КОЙТО е СКЛКУЧСН
ДОГОВОР ”Ю ИЗПЪЛНЕНИС на
ВЪЗЛОЖСНИТС ДСЙНОСТИ се трансформира В гаранция За изпълнение на ДОГОВОРВ. И СЕ
Освобождава съгласно ПрСДВИДеНИТС УСЛОВИЯ В СЪЩИЯ.
4. Гаранцията на НВДОПУСНЗТИТС ДО участие кандидати. да се
върне СЛСД ИЗТИЧШЮ Нд
ЗЗКОННИЯ СРОК 321 ОбЖШШаНС на заповедта.
Настоящата заповед може да се пбжшва по реда на АПК в 14 дневен срок,счи*гапо от
датата на уведомяване.
ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ;
»”,
Па
цели,:в/
/инж.В.
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