
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ

ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
Ле „63.51.45...

гр.Сунгурларе .0. /....[!.7.....2018 год.

На основание чл. 23, ал. 1. т. 12. и ал.2. чл. 69, ал.]. 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 26.09.2018 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
гаьрва на територията на Община Сунгурларе от ОГТ- Обект 1818 открит със
Заповед Ме 588/10.09.2018 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
,.Извърплване на услуга сеч. извоз до временен склад на прогнозни количества
дърва» " на територията на Община Сунгурларе от ОГТ - Обект 1818 в
отдели/“подотдели:
1140”а”,”„б-„,„Д„;142зза93999613;160”е”,тЗззтчзн”;1773711”;24093и”;256„а„,„м„ Открит СЪС

Заповед Ма 588/10.09.2018 г. на Кмета на Община Сунгурларе, класирания на първо
място:

Кандидат ЛИ „Картал - 55“ ЕООД. ЕИК 147157707, представлявано от Али
“Ахмед Гюджен - управител на „Картал - 55” ЕООД - с предложена най-ниска
цена за Обект 1818 - 7466400 (седемдесет и четири хиляди шестстотин
шестдесет и четири ) лева без ДДС, при критерий за оценка на офертите -най-
ниска пред-”джена цена и при начална цена от 74664,00 (седемдесет и четири
хиляди шестстотиншестдесет и четири ) лева без ДДС .

П. Класиран на второ място: няма

[П. НЕДОПУСНАТИДО УЧАСТИЕКАНДИДАТИ:
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.Наж 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.

З. Гаранцията за участие на кандидата, с който е сключен договор за изпълнение на
възложените дейности се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се
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.

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАСУНГУРЛАР
г. Т
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