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Ёа основание чл. 23, ал. 2, във вр. с ал. 1 от сьщото г!равно г!редписание о1' ".Ёаредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в |'орските територии - дър){ав1]а и
общинска собственост. и за ползването на дървеси17а и недър}]есни горски продукти" и !|р0'г0к().|т
ш!)од-03-12||2.09'20|7 г. на комисията за гтровех(дане на проце,](ура 0ткрит конкурс за ог]ределя!:!с
на изпъ]!нител на дейността добив на дървесина от горски тер}1тории дър)кавна собственс::ст в
териториалния обхват на дейност на тп дгс Блхово. открита сг,с заповед "|фРА-10-16712з.08.2017т."
за обект ]\9 1717 от (-|{Ф 20\] с прогнозно количество дървесина 8&2 пл.плз и нач!!цна !{ена от 1б758.{)0
;:в. без д4'. съгласно правлтБт'о предписа}тие на чл.34 ал.2 от ''Ёаредбата за дейнос.ги1'е в горите'

Рв1шР1)(:
!. Б лроцедурата,.Фткрит конкурс'' за Фбект л} !717, кл!|сираш{ на {1ърво място:

''нилвкс сА" оод, представлявано от Атанас €тоянов [идиков и [ветлозар Ёг:колов
йилутпев - управители. седацище и адрес на управление: гр.[:тлхово, обл. 9мбол ул. "?ърговска"
]1ъ161. Б14(: 20214774\

€ предложсена цена _ 16758'00 лв (тлаесгпна0есеуп хшляс}с; , сеёе"п|спооп1шн пепо0есегп ц осе"\в
лев{|)1без {{(.

Ёа второ п,1ясто-ня\4а кандидат.

опРвдш"|!{]\{:
2. 3а изпълнител на дейността в обект лъ 1717 _ ,'нилвкс сА" оод с предло}кена |1е}{:1

!б758'00 лв. без ддс.
3. |аранцията за изпълнение на услугата е абсолтотна суп.{а в размер на 5'А от пред]]о)1{е}{а1',|

|1е|"!а за0бектш 1717. вразмерна838,00лв. исе внася п(}реданачл.30ал.1 .т.| и2и ал.2с:'г
"}{аредбата за дет?ностите в горите'1.

4. |араншията за участие в процедурата на ,,нилвкс сА'' 00д се задьр)ка и не Ёе
възста}!овява' ако фиршпата отка}ке да подпи1ше договор за въз.|!агане изпълнението гта дейността ,1()

добив на дървесина, съ{-ласно нл. 32, т. 3 от ,,Ёаредбата за дейностите в горите''.
5. €ъгласно чл.34, ал.3 от,,Ёаредбата за дейностите в г0рите", във връзка с чл. 60. ал.1 от'

А[{( е допуснато предварително изпълнение. Фпределеният за и:]пълнител трябва да се яви в сграда1.а
на [|1 ,,дгс Рлхово'' за подписване на договор за възлаганс добив на дървесина' като преди
подписване, същия представи следните до!{)^4енти. съгласно нл. .35, ал. 5 от ,,Ёаредбата за дейгтости.ге
в горите), както следва:

(а) удостоверение от ор]'аните на }{ационалната агенция за прих0]{и'ге' !те определеният .};|

купувач няма парични задъл)кения къш| държавата, установени с влязъл в си]1а акт на компете}ттсн
д'ьря(авен орган. }достоверението е ва-]1идно в срок о1' един мссец и трябва да бъде акту,ш|}!о к1,1{

датата на склточване на договора.
(б) локуштент за внесена или учредена в полза на възло)кигеля (тп ,,дгс Ё-,схс;сзо'') гарант{ия за

изпълнение на договора, е/
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(в) свидетелство за съдимост на членовете на управителниге органи на търговеца;
6. € настоящата заповед допускам по-ранен срок за склк)чване на договора за обект .]ш 1717.

след представяне на необходимите документи по т. 5. Р;тзпоре)кдането за предварител[{о.гФ
изпьлнение е с оглед, че от закъснението на изпълнението г{а настоящият административен а{(]'
съ1цествува реална опасност да бъде забавено изпълнението на зал0)кеното ползване гто [одитпе}{ ,1..]1;1н

за 2017 годртна и да 11оо]1едват значителни фигтансови вреди за ст(!панството.
7.Ёастоящата ми заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица по реда на чл.61 сэ;

А|{( и да се публикува на интернет страниците на ,,к)идл'' д11 - гр. €ливен и ?|1 ]{[€ ,.Блхово".
3аповедта т!1о)ке да бъде об>калвана , съгласно разпоредбите на А1|1{ нрез тп дгс Рлхово.

8. Б три /3) дневен срок цялата документация събрана в хода на шроцедурата да се предаде |{а

съхранение на гл. счетоводител на тп дгс Блхово - 1отка }}4ванс:ва.

9. 1{онтрол по изпълнение на заповедта ми възлагам на з[1м.-директор при [[{ ,'дгс Блхово" -
ин>тс' (ирил 1{ирилов.
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