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ЗАПОВЕД
№ 121/28.07.2021г.
гр. Самоков
На основание чл.44., ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВДГТДОСПДНГП) и протокол от 23.07.2021г. на
комисия, назначена със Заповед № 120/23.07.2021г. на директорът на ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков, за провеждане на открит
конкурс за добив на дървесина до временен склад в обекти: № 2135 – подотдел: 659/д1, № 2136 – подотдел: 693/т, обявен със заповед №
119/05.07.2021г. на директора на ОП „ Общинско лесничейство” - гр. Самоков

ОБЯВЯВАМ:
І. Класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при
провеждане на конкурса най-ниска цена, както следва:
1. За обект № 2135:
– на първо място фирма „ЕВРА - 9691” ЕООД – гр. Самоков, общ. Самоков, с предложена
цена за обекта 2810,00лв. без ДДС;
2. За обект № 2136:
– на първо място фирма „КОСТОВ ЛЕС - 78” ЕООД – с. Говедарци, общ. Самоков, с
предложена цена за обекта 3480,00лв. без ДДС;
ІI. Определям за изпълнител на:
1. Обект № 2135, включващ подотдел: 659/д1, на територията на ОП „Общинско лесничейство”
Самоков, кандидата фирма „ЕВРА - 9691” ЕООД – гр. Самоков, общ. Самоков, представлявана от
Атанас Генчев Желев;
2. Обект № 2136, включващ подотдел: 693/т, на територията на ОП „Общинско лесничейство”
Самоков, кандидата фирма „КОСТОВ ЛЕС - 78” ЕООД – с. Говедарци, общ. Самоков,
представлявана от Иво Христов Костов;
ІІІ. В 3 (три) дневен срок от изтичане на срока за обжалване на настоящата заповед, определеният
за ИЗПЪЛНИТЕЛ следва:
1. Да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата цена за обекта по
сметка на Общинско лесничейство Самоков: IBAN BG97 CECB 9790 3162 6426 00, BIC – CECBBGSF,
ЦКБ АД – клон гр. Самоков. Гаранцията за изпълнение ще бъде върната след освидетелстване на всички
сечища и извозване на дървесината от обекта.
ІV. Заповедта да бъде съобщена в три дневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл.61
от Административно процесуалния кодекс, както и да бъде обявена на интернет страницата на Община
Самоков.
V. Заповедта подлежи на обжалване по ред на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез
Община Самоков пред Административен съд – София област.
VІ.При отказ на кандидатите определени за изпълнители за обектите да сключат договори,
Възложителят със своя заповед прекратява процедурата.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
ИНЖ. ВЛАДИМИР МАЛИНОВ:
Директор на ОП „Общинско лесничейство” Самоков

Съгласувал:

- ………………………………. – юрист в Община Самоков

Изготвил:

- Ани Гюдурова – лесничей в ОП „ОбЛ” Самоков

