СТОЛИЧНА

ОБЩИНА

ЗАПОВЕД

На основание 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, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Протокол от 02.07.2020 г., от работата
на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-202/01.07.2020 г., от проведен търг с тайно
наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г., на кмета на Столична
община, за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен - прогнозни количества,
намираща се в горските територии собственост на столична община през 2020 г. в
териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно
стопанство Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите - София, за
Обект № 4
ОБЯВЯВАМ
Класирането на участниците както следва :
За Обект № 4 намиращ се в землището на с. Лозен в отдел и подотдели: 512-б,г; с общо
количество от 665 куб. м. и начална стойност без ДДС - 11 849.50 лв. (единадесет хиляди
осемстотин четиридесет и девет лева и петдесет стотинки), за който е подадена само една
оферта:
1. „Форест ГП “ ООД, с предложена цена от 11 850.00 лв. (единадесет хиляди осемстотин
и петдесет лева) без ДДС.
ОПРЕДЕЛЯМ
Изпълнител за Обект № 4 - „Форест ГП“ ООД, с предложена цена от 11 850.00 лв.
(единадесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС.
НАРЕЖДАМ
1. На основание чл. 23, ал. 6 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, в 5-дневен срок от влизането в сила на
настоящата заповед, определеният за изпълнител участник, да представи в деловодството
на Столична община, с официално писмо, изискуемите документи по чл. 35, ал. 5 от
същата наредба.
Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД091952/10.06.2020 г., за ооект № 4. Заповедта се изготвя в един екземтяр за класиране в УАСО. След
извеждане и класиране документа се насочва къ.м отдел „ПК" иД. „Околна среда“.

2.

В 3-дневен срок от изтичането на срока по горната точка, назначената с моя Заповед №
СО А20-РД91-202/01.07.2020 г., комисия, да разгледа и оцени редовността и
съответствието на представените от участника документи по горната точка, за което да се
изготви протокол, който да ми представи за утвърждаване.

Настоящата заповед може да се обжалва, по реда на АПК, в 14 - дневен срок от
съобщаването й на заинтересованите лица пред Административен съд София град, чрез кмета
на Столична община.
Заповедта да се връчи на дирекция "Околна среда" за сведение, на ОП ’’Управление на
общински земи и гори” и на „Форест ГП“ ООД - за изпълнение.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Столична община.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-кмета на Столична община Десислава Билева.
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Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД091952/10.06.2020 г., за ооект № 4. Заповедта се изготвя в един екземпляр за класиране в УАСО. След
извеждане и класиране документа се насочва към отдел „ПК" иД. „Околна среда“.
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