"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ 1-3-209/15.06.2016 г.
На основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол от 15.06.2016 г. за работа на комисията,
назначена със Заповед № 1-3-203/15.06.2016 г. на директора на СЗДП ТП „ДГС Ловеч“, за обект
1619, землище с.Горно Павликене и с.Сливек.общ.Ловеч , на територията на горското стопанство,

ОБЯВЯВАМ:
1.Класирам кандидат № 2, “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, събрал общ брой точки-86, на първо място.
Класиран на второ място: няма.
2.3а изпълнител на възлагане на дейността „добив на дървесина“/сеч и извоз до временен
склад/, определям кандидат № 2, “ВИЛЕКС“ ЕООД, ЕИК 110539374, предложил цена - 22
550.00 лв. без ДДС и общ сбор точки-86.
3.Отстранени от комисията кандидати: кандидати № 1 АКСИОМА“ЕООД, ЕИК
110566768, седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.“Търговска“№ 79, вх.А, ет.З, ап.11,
представлявано от управителя Иван Мичков Иванов и № 3 “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 Йордан Начев Начев, тъй като при започване на процедурата не се
представляват, поради което на основание чл.22, ал.2 от НУРВИДГТ-ДОСПДНГП са отстранени от
комисията от по-нататъшно участие в конкурса без да отваря плика с офертите им.
4. Нареждам на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредбата за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти от тях най-късно в срок от 7 дни след издаването на настоящата
заповед да се сключи договор с кандидата определен за изпълнител, след внасяне на
определената гаранция за изпълнение на договора и след представяне на всички валидни
документи съгласно конкурсните условия.
5. Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение на основание чл.34, ал. 3 от
Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и във връзка с чл.
60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, тъй като от закъснението на нейното
изпълнение могат да последват значителни вреди за държавата в областта на горския сектор.
6. 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.
7.Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от връчването й пред
Административен съд Ловеч по реда на АПК.
8.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Иван Петков-зам.директор.

Препис от заповедта да се постави на видно място в административната сграда на ТП
ДГС Ловеч за информация на заинтересованите лица и да се връчи на кандидата.

