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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ

ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

3 1312294? д

гр.Сунгурларе 1.7. :?..3..-...2018 год.

На основание чл. 23, ал. 1, Т. 1 и ал.2, чл. 69, ал.1, предл. 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.) , последно 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 14.09.2018 год. - 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 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 1816 открит със
Заповед Ме 555/29.08.2018 г. на Кмета на Община Сунгурларе и утвърден от мен
Протокол на Комисия, назначена за провеждане на процедурата, след като прецених, че
констатациите и решенията на комисията са законосъобразни и правилни:

1. Обявявам за спечелил конкурса за възлагане 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 1816 в
отдели/подотдели: 243”к”,265”м”,266”в”,”д”,301”г” открит със Заповед “Мз

555/29.08.2018 г. на Кмета на Община Сунгурларе, класирания на първо място:

Кандидат ЛП „КОМОДОР“ ЕООД, ЕИК 102872614, представлявано от Аргир
Анджей Гилмановски - управител на „КОМОДОР” ЕООД-с предложенанай-
ниска цена за Обект 1816 - 38 180,00 (тридесет и осем хиляди сто и осемдесет )

лева без ДДС, при критерий за оценка на офертите -най-ниска предложена цена и

при начална цена от 38 180,00 (тридесет и осем хиляди сто и осемдесет ) лева без

ДДС.
11. Класиран на второ място: няма

111. НЕДОПУСНАТИДО 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 чл.60, ал. 1 от АПК, при следните мотиви:
Предмет на откритият конкурс е възлагането на дейности # сеч,извоз до временен

склад на прогнозни количества дърва на територията на Община Сунгурларе.
Ненавременното започване на дейности по изпълнение на задълженията по договора,



биха довели невъзможност изпълнение социалните функции на Община Сунгурларе, по
задоволяване нуждите на местното население за дървесина през зимния период.

3. Гаранцията за участие на кандидата, с който е сключен Договор за изнътщенирнавъзложените дейности се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и бе
освобождава съгласно предвидените условия в същия.

4. Гаранцията на недопуснатите до участие кандидати, да се върне след изтичане на
законния срок за обжалване на заповедта.

Настоящата заповед може Да се обжалва по реда на АПК в 14 Дневен срок пред
Административен съд Бургас, считано от Датата на уведомяване.


