МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо”

________________________________________________________________
Адрес: гр. Бургас, ПК 8008, к/с“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. 056/521006, факс 056/521006, e-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД 10-294
Гр. Бургас, 06. 12. 2021год.
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, във връзка с протокол на Комисия за разглеждане,
оценяване и класиране на кандидати, след проведен открит конкурс за възлагане добива на
дървесина от обект № 2206, открит със Заповед № РД 10-199/16. 11. 2021год. на Директора на
ТП»ДЛС Ропотамо»

НАРЕЖДАМ:
1. ОБЯВЯВАМ ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯМ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обект 2206 «Симос»ООД, ЕИК 825220624, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул.»Пловдив юг» 382А, представлявано от
Василка Посталкова в качеството си на управител при предложена от него цена от
22513.40лв./двадесет и две хиляди петстотин и тринадесет лева и 40стотинки/без
ДДС
2. Класирам на второ място «Примо транс»ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от
Константин Иванов в качеството си на управител при предложена от него цена от
23397.00лв./двадесет и три хиляди триста деветдесет и седем лева/без ДДС

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица съгласно правилата на чл.61
от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на
ТП”ДЛС Ропотамо”.
2. На основание чл.23, ал.3 от Наредбата разпореждам предварително изпълнение на
настоящата заповед съобразно реда на Административнопроцесуалния кодекс;
Мотиви: Обезпечаване изпълнението на
тримесечие на годината.

финансовия план за 2022год., вкл.за първото

3. Договорът следва да бъде сключен в -14-дневен срок от съобщаването на настоящата заповед.
4. При сключване на договора участникът следва да представи всички необходими документи,
доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е
декларирал, свидетелство за съдимост на лицата, които представляват съответния участник
съгласно Търговския закон е регистриран. Документите следва да са валидни към датата на
гр. Бургас, ж.к.“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. (+35956) 521006, факс (+35956) 521006, интернет адрес: www.uidp-sliven.com

подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При
представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.
5. Гаранциите на участниците се задържат и възстановяват съобразно мястото на класиране и при
спазване на правилата на Наредбата и Условията за участие.
заличено
инж. ГЕОРГИ ГАГОВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО
СТОПАНСТВО РОПОТАМО”

Изготвил: МТ
дата: 06. 12. 2021год.
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