"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД'
№ 1-3-234/04.07.2016 г.
На основание чл.23, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.65, ал.1 ,чл.53,ал.2 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 , Протокол от
04.07.2016 г. на комисия по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от НУРВИДГТ-ДОСПДНГП за обект № 1621,
назначена е моя Заповеди № 1-3-232/04.07.2016 г. , землище с.Горно Павликене,общ.Ловеч на
СЗДП ТП „Държавно горско стопанство Ловеч”, като на основание чл.60 от АПК допускам
предварително изпълнение, поради това че от закъснение на изпълнението й ще последват
вреди за финансовото състояние на стопанството, като
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Следното класиране :
на първо място: кандидат № 5.“ВИЛЕКС“ ЕООД, ЕИК 110539374, седалище и адрес на
управление гр.Ловеч, ул.“Ген.Скобелев“ № 27, ет.5, ап.13, представлявано от управителя
Велиян Ванев Василев, с предложена цена - 94 288.20 лв. без ДДС.
на второ място: кандидат № 2 “ЯГ“ ООД, ЕИК 203910232, седалище и адрес на управление
гр.Ловеч, ул.“Осъмска“ № 19, представлявано от Иван Петров Пръвчев с предложена цена 78 610.00 лв. без ДДС.
на трето място : кандидат № 4.“ДИ ЕНД СИ КЪМПАНИ 2011“ЕООД, ЕИК 201735550,
седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Дечко Йорданов“ 64, вх.Б, ет.З, ап.6,
представлявано от управителя Йордан Начев Начев с предложена цена - 75 132.00 лв. без
ДДС.
на четвърто място : кандидат № 1/.„АКСИОМА“ ЕООД, ЕИК 110566758, седалище и адрес
на управление гр.Ловеч, ул.“Търговска“ № 79, вх.А, ет.З, ап.11, представлявано от управителя
Иван Мичков Иванов, чрез пълномощника Генади Тодоров Марков, съгласно пълномощно
рег.№ 2927/01.07.2016 г. на нотариус рег.№ 138 на НК, район РС Ловеч с предложена цена 62 300.00 лв. без ДДС
2. За спечелил търга е тайно наддаване за обект № 1621, съгласно обявения
критерий „най-висока цена“, определям: кандидат № 5.“ВИЛЕКС“ ЕООД, ЕИК 110539374,
седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.“Ген.Скобелев“ № 27, ет.5, ап.13,
представлявано от управителя Велиян Ванев Василев, с предложена цена - 94 288.20 лв. без
ДДС, като предложил най-висока цена.
3.Отстранен кандидат: кандидат № 3 “МАРИО-20Ю“ ЕООД, ЕИК 201103635,
седалище и адрес на управление гр.Луковит, ул.“Страцин"№ 2, вх.Б, ет.2, ап.2,
представлявано от Марио Иванов Даскалов, тъй като не е представил документ за
правоспособност на четвърти моторист на моторен трион, а само за трима, което
представлява неизпълнение на изискване на т.1 от раздел IV “Изисквания към кандидатите“
от условията за провеждане на търга и на т.6.3 към т.6 „Технически и квалификационни
изисквания към кандидатите за извършване на възложената дейност“ от Заповед № 1-3213/20.06.2016 г. за откриване на процедурата .

Поради това на основание чл.18, ал.1, т.8 и т.9 във вр. с чл.22, ал.5, т.1, чл.53, ал.2 и
чл.65, ал.1 от НУРВИДГТ-ДОСПДНГП, комисията го е отстранила от по-нататъшно
участие в търга.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3дневен срок от съобщаването му пред Административен съд, гр. Ловеч, независимо дали
настоящата заповед е била оспорена по реда предвиден в Административно-процесуалния
кодекс.
Заповедта да се връчи на всички кандидати подали документи за участие в търга, като
същата подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й, чрез СЗДП ТП „Държавно
горско стопанство Ловеч” пред Административен съд Ловеч, по реда на АПК.
Настоящата заповед да се публикува на интернет-страницата на СЗДП Враца.

