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

ЗАПОВЕД
ла „ш....

гр. Сунгурларе . . . .0.?Е.-.ЛД .........2019 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 04.02.2019 год. - търг с тайно
наддаване за продажба на прогрозно количество стояща дървесина на корен по
реда на чл.49,ал.1,т.2 от Наредбата от обект 1821, на територията на Община
Сунгурларе, Обект 1821 открит със Заповед Ме 032/15.01.2019 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
еаконосъобразни и правилни:
[.Обявявам за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на прогрозно
количество стояща дървесина на корен по реда на чл.49,ал.1,т.2 от Наредбата от
обект 1821, на територията на Община Сунгурларе, открит със Заповед На
(ЗДС/15.01.2019 г. на Кмета на Община Сунгурларе, класирания на първо място:

Кандидат

„КАРТАЛ - 55“ ЕООД , ЕИК 147157707, представлявано от
Али
Гюджен,
си
със седалище и адрес на управление 4 с. Манощтч,
управителя
ул.”Митко Палаузов”М91 - е предложена цена за Обект 1821 - 37 700,00 (тридесет и
седем хиляди и седемстотин ) лева без ДДС, при начална цена от 27 395,00 (двадесет и
седем хиляди триста деветдесет и пет ) лева без ДДС.
МОЗ

П. Класиран на второ място:
КаНДИдат М92 ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ , ЕИК 112050948, представлявано от
с. Лозарево,
управителя си Кемал Бозов, със седалище и адрес на управление
ул.”Първи май””М91- с предложена цена за Обект 1821 29 395,00 (двадесет и девет
хиляди триста деветдесет и пет ) лева без ДДС,при начална цена от 27 395,00
(двадесет и седем хиляди триста деветдесет и пет ) лева без ДДС.

-

-

Ш. Класиран на трето място:
Кандидат Ма] „ВЙНС 78“ЕООД , ЕИК 201435032, представлявано от управителя
си Валери Арнаудов, със седалище и адрес на управление с.Пчелин,
общ.Сунгурларе - предлага цена за Обект 1821 - 28 110,00 (Двадесет и осем хиляди
сто и десет ) лева без ДДС, при начална цена от 27 395,00 (двадесет и седем хиляди
триста деветдесет и пет ) лева без ДДС.

При отказ или при непредставяне на някой от изискуемите документи
съгласно чл. 35, ал. 5, договор за възлагане изпълнение на Дейностите да бъде
сключен при условията на чл. 35, ал. 4 от Наредбата.

“,. 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
изнъштение на заповедта при условията на чл.60, ал. 1 от АШС, при следните мотиви:
Предмет на откритият конкурс е продажба на стояща дървесина засегната от
вредители и подлежаща на бърза развала. Непредприемане на действия по
своевременното и отсичане и реализиране, сериозно би застрашило изпълнението на
договора за продажба на прогнозните количества дървесина.0свен това бързото
реализиране на прих0ди от продажбата на дървесината на корен ще гарантират
своевременното заплащане на трудовите възнаграждения на служителите заети в
Дирекция „ОГТ и МП” при Община Сунгурларе.
3. 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 същияСпечелилият търга следва да
довнесе гаранция от 515,00лв.
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 АШС в 14 дневен срок пред
Административен съд Бургас, считано от датата на уведомяване.
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