ДГС Стара река - Кипилово

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕНДП
TП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА- КИПИЛОВО”
 с.Стара река; ул. “Съби Димитров” № 01,  04552/2161;

е-mail: dl_starareka@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ОД-03-51/23.02.2022г.
с. Стара река

На основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 от тях/
НАРЕДБАТА/ и протокол с вх. № ОД-03-50/23.02.2022г .на комисията за провеждане на
процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на
маркирана дървесина чрез открит конкурс от обект №2201 от горските територии държавна
собственост на територията на ТП „ДГС Стара река-Кипилово ”, открита със заповед № ОД03-34/07.02.2022г. на Директора на ТП „ДГС Стара река-Кипилово”
ОБЯВЯВАМ:
1. Класирането за Обект № 2201 с подотдели: 8о;10а; 10д; 10е; 10ж; 10л; 40н; 47д;
49д; на участниците в процедурата съгласно критерия „НАЙ-НИСКА” предложена цена,
както следва:
НА ПЪРВО МЯСТО: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД с ЕИК: 201868731, със седалище и адрес
на управление: област Сливен, община Сливен, с. Стара река, ул. „Съби Димитров” № 2,
представлявано от Красимир Русев Йорданов – управител,с предложена цена– 34 481,00
(тридесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 00 ст.) лева, без
включен ДДС.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН
2. Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността,
предмет на конкурса: „БУЛФОРЕСТ 2012” ООД, ЕИК 201868731.
В 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, определеният за изпълнител
участник да представи в деловодството на ТП „ДГС Стара река-Кипилово“ документите по
чл. 35, ал. 5 от „Наредбата“, описани в т. 14.7 от Документацията за участие в открития
конкурс.
В 14-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за
покупко-продажба на дървесина.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК на
класираните участници в 3-дневен срок и да се публикува по реда на чл.62, ал.2 от
„Наредбата”.
Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от
АПК, с оглед недопускането на вреда поради закъснение на изпълнението на акта, която
вреда би се изразила в невъзможност ТП „ДГС Стара река-Кипилово“ да изпълни приходна
част от разчета си за 2022 г. и поради факта, че дървесината има характер на бързо разваляща
се вещ.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен
срок от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на АПК.
Директор ТП „ДГС Стара река- Кипилово”:………../п*//п*/……….
/инж. Халил Шакиров/
*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679
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