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Ёа основание чл. 23,, ал.2,, във вр. с ал. 1 от съп1ото правно пред!тисание от ".[1арслба
за }'с-11овията и реда за възлагане изпълнег{ие1о 1{а дейнос!и в г0рски1е'гери1'ории 'дър)1(а|]1!а ].'

общинстса собстве|{ост. и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" и г|роток0л
на коА,{исия'га за прове)кдане на процедура ,,0ткрит конкурс" за възлагане на лесокултурни
дейности в обект !{22120\7 с предмет на про|{едур:1та: }1[еханизплрана почвоподготовка'
залесяване и отгле)кдане на новосъздадените горски кулгури в обект ]& 2|2017, открита с моя
зат1овед лъРд-10-149110.07.20|7г.' с начална цена от 208! 1з,49 .ттв. без ддс, съгласно правното
предписание на чл.з4 ал.2 от ''Ёаредбата за дейностите в г()рите"

Р [], 1!] |{ [:

1. ||роцедурата ,,открит 1{онкурс'' за 0бект |{э 2/20|7, печели }.пастник .]\"д1:

шт ,,БАвнА-АтАнАс БАвв', представлявано от Атанас Ёико;тов Баев - управите-1
седа"]1и|це и адрес на управление гр.тополовград. обл. {,а:сково' ул. .,(в.1{"ши\{ент Фхридск}а" л!2}
БР1(: 126о85222

2. € прелло}кена от участника цена _ 20814з,49 л+з. (0вес'п{! !! 0се"|'4 хшля0ш, споо
,сеупслрса]есе!п 1! упр'! л.ево ш 49 стп) без [{€ и общ сбор сгт точки 100.

Ёа второ п{ясто: Ёяма кандидат.

Ф[РБ{Б/|{[{:

3.3а изпъ.]1ните.т: на дейността в обект м 2/2017,|т,,БАпнА-АтАнАс БА0,Б'' т'р.

1ополовград с предло)кена цена 208143,49 "пв. без !!€
4. |аранцията за изпълнение на услугата е абсолтотна сума в размер на 5оА от

11редлох{ената цена за Фбект !{р2|2017, в размер на10407'\7 лв. и се внася по реда на чл.30 ал.1 ,

т.1 и2 и а;'л.2 от ''Ёаредбатаза дейностите в горите". .

5. |аранцията за участие в процедурата на вт ,,БАвнА-АтАнАс БАвв' се задър)ка
и не се възстановява. ако същият отка}ке да подпи|пе договор за възлагане на лесокултурните
дейности' съгласг{о ял.32, т. 3 от ,,Ёаредбата за дейности'|'е в горите''.

б. €ъгласно нл.34, ал.3 от,,Ёаредбата за дейнос1ите в горите"' във връзка с чл. б0, ыт.1

от А[[( е допуснато предварително изпълнение. Фпределег1ият за изпълнител трябва да се яви в
сградага на |[1 ,'дгс Блхово" за подписване на до|'овор за възлага!{е на лесоку.|!т)/рни
дейност'и, като преди подписване! същия представи след}]}{те докуш{енти, съгласно ил. 35, ал. 5
от '"Ёаредбатаза дейностите в горите), както следва:

(а) удостовере}{ие от органите на Ёационалната аг()г!ция за приходите. че 0т!реде.]']еният за
изпълнител няма парични задължения къп,! ]1ъря{авата. установенр| с влязъл в си.]!а акт н0

ц
| || ,,[ъракпв!!0 ?орск() сп'0,,ц!!с]пво Б.'а'\ово''



коп,1петентен _1ържавен орган. }достоверението е валиднс
актуално къ\1 _]атата на скл}очване на договора.

(б) лок1'мент за внесена или учредена в лолза

в срок от един месе1{ и трябва да бъде

|]а възло}1{ителя (тп ''дг(: Б;схово'')
гаранция за изпълнение на договора;

(в) свидетелство за съдимост на членовете на управ!'|телните органи на търговеца;
7. € настоящата заповед допускам по-ранен срок за склто!|ване на договора) след

представяне на необходимите документи по т. 6. Разпорех<дането за предварителното
изпълнение е с оглед' че от закъснението съществува опасност да бъде забавено изпълнението
на предвидените лесокултурни дейности.

8. Бастоящата ми заповед да се сведе до знанисто на заинтересуваните лица и да се
публикува на интернет страницатана,1{1А[п" дп - гр. ('ливен и ?[{ {[€ Рлхово.

9. Б три (3) дьтевен срок цялата документация ст,брана в хода на процедурата да се
предаде на съхранение на гл. счетоводител тта 1[[ {[€ Блхово - 1отка 14ванова.

10. 1{онтрол по изпълнение на заповедта ми въз'1агам на зам.-директор при ?[1 ,,дгс
Ёлхово" '' инж. (ирил !{ирилов .
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