МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО“
гр.Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-68/18.06.2020г.
гр. Маджарово

На основание чл.23, ал.1, т.1 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” и във връзка с утвърден Протокол от 18.06.2020г. от работата на
комисия, назначена със Заповед № РД-10-67/18.06.2020 год., за да проведе
обявения със Заповед № РД-10-58/01.06.2020г. открит конкурс за възлагане
на услугата: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до
временен склад на дървесина от Обект № 2009 в горски територии държавна
собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Маджарово,

КЛАСИРАМ:
1.ЗА ОБЕКТ № 2009:
На първо място: “Джемко 03” ЕООД, ЕИК: 200755620 с предложена
цена в размер на 12455,00 /дванадесет хиляди четиристотин петдесет и
пет лева/, без ДДС.
ОПРЕДЕЛЯМ:
За ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата сеч, разкройване на сортименти по БДС,
извоз от временен склад на дървесина за Обект № 2009 “Джемко 03“ ЕООД,
ЕИК: 200755620 с предложена цена в размер на 12455,00 /дванадесет хиляди
четиристотин петдесет и пет лева/ без ДДС, равна на началната за този
обект.
Мотиви: Офертата на кандидата отговаря на изискванията на закона и
условията за участие в открит конкурс за сеч, извоз и рампиране на
дървесина от временен склад от Обект 2009. Кандидатът е предложил цена
равна на началната за обекта и единствен участник.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от
съобщаването и по административен ред, чрез ТП ДГС Маджарово до „ЮИДП”
– гр.Сливен, или по съдебен ред, чрез ТП ДГС Маджарово до Административен
съд – гр. Хасково.

На основание чл. 23, ал.6 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“,
определения за изпълнител участник в 5 дневен срок от влизане в сила на
настоящата заповед, следва да представи документите по чл. 35, ал. 5 от
„Наредбата“.
В три дневен срок от представяне на документите по чл. 35, ал. 5 от
„Наредбата“, комисията следва да провери редовността и съответствието на
представените документи, за което да изготви протокол, който да ми бъде
предоставен за утвърждаване.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица
и да се публикува на страницата на „ЮИДП“ ДП – Сливен и ТП ДГС Маджарово.
Директор: .....................П....................
ТП ДГС Маджарово
/инж. АНТОНИ ТОДОРОВ/

