Столична община
София 1000 ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg

ЗАПОВЕД
На основание чл. 23, ал.1, т.1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии-дьржавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти на МЗХ и чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с утвърден протокол от 19.03.2018г. на комисия, назначена със заповед
№ СОА18-РД91-Ю4 от 15.03.2018г. от проведен открит конкурс, обявен със заповед №
СОА18-РД09-220 от 27.02.2018г. на кмета на СО, за почистване на площи за залесяване,
подготовка на почвата за залесяване, залесяване на горски култури, отглеждане на горски
култури в горските територии собственост на Столична община, в района на дейност на
Регионална дирекция по горите София, за обект № 1,

I. О Б Я В Я В А М
Класирането на участниците както следва:
1. За обект № 1 намиращи се в землищата на територията на райони :
- „БАНКЯ”- кв. МИХАЙЛОВО и с. КЛИСУРА;
- „ОВЧА КУПЕЛ“ - кв. ГОРНА БАНЯ;
- „НОВИ ИСКЪР“ -с. КУБРАТОВО и с. ПОДГУМЕР;
- „ПАНЧАРЕВО“ - с. ЛОЗЕН, с. ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, с. ЖЕЛЕЗНИЦА и с. БИСТРИЦА;
- „КРЕМИКОВЦИ“ - с. ДОЛНИ БОГРОВ, гр. БУХОВО, с. ЯНА и кв. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ;
- „НАДЕЖДА” - кв. ТРЕБИЧ
с начална конкурсна цена от 129 809,34 ( сто двадесет и девет хиляди осемстотин и
девет лв. и 34 ст.) лева без ДДС
- „ВДК-ЛЕС” ЕООД с предложена цена от 129 000.00 лв. (сто двадесет и девет хиляди лв.)
без ДДС или 154 800.00 лв. (сто петдесет и четири хиляди и осемстотин лв.) с ДДС.

II. В Ъ З Л А Г А М
Изпълнението на почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за
залесяване, залесяване на горски култури, отглеждане на горски култури в горските
територии собственост на Столична община на спечелилия кандидат при условията на
одобрената документация за открития конкурс, приетото ценово предложение на кандидата
и протокол от 19.03.2018г. от проведения конкурс както следва:
1. За обект № 1 - „ВДК-ЛЕС” ЕООД с предложена цена от 129 000.00 лв. (сто
двадесет и девет хиляди лв.) без ДДС или 154 800.00 лв. (сто петдесет и четири хиляди и
осемстотин лв.) с ДДС.

Настоящата заповед може да се обжалва, по реда на АПК в 14 дневен срок от
съобщаването й на заинтересованите лица.
Заповедта да се връчи на дирекция "Околна среда", на ОП ’’Управление на общински
земи и гори” и на определения изпълнител - „ВДК -ЛЕС” ЕООД - за изпълнение.
Заповедта да се връчи на секретаря на Столична община за публикуване на интернет
страницата на Столична община.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник кмета на Столична
община - Йоана Христова.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
J3 кмет на СО
З апсвег за замествана N 2
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