ОБЩИНА ДЕВИН

ЗАПОВЕД
№ РД-09-279/30.05.2017 г.

На основание чл. 23, ал.1,т.1 във връзка с чл. 10,ал.1,т.18 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 (наричана за
краткост „Наредбата”) и въз основа на представения и утвърден от мен на 29.05.2017г.
протокол за проведения на 25.05.2017г. - открит конкурс за маркиране на насаждения и
дървета за сеч за Обект №1701, на територията на Община Девин,по реда на чл.15 от
„Наредбата”, открит с моя Заповед № РД-09-232 /04.05.2017г.

I. ОДОБРЯВАМ
1. „СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин общ.Девин, като класирал се на Първо място
/Печеливш в Конкурса/ при критерии ”най-ниска предложена цена” на Открития
конкурс за Обект №1701 с предмет:
„маркиране на насаждения и дървета за сеч за Обект №1701” - който е предложил
цената 16762.50 лева без ДДС / шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева
и петдесет стотинки /.
Мотиви:
Фирмата е представила всички необходими документи, спазила е минималните
изисквания към кандидатите в конкурса и е предложила най-ниската цена по чл.15 ал.9
т.1 от „Наредбата”.
II. ОПРЕДЕЛЯМ
1. „СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин общ.Девин с ЕИК 203216585 за спечелил
процедурата – Открит конкурс за обект №1701 на територията на Община Девин, който е
предложил най-ниска цена за извършване на маркиране на Обект №1701 -16762.50 лева без
ДДС / шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки /.
III. ДОПУСКАМ
1. Съгласно чл.34, ал.3 от „Наредбата” във връзка с чл.60 ал.1 от АПК,да се извърши
предварително изпълнение на настоящата заповед,с цел навременно стартиране на
процедурите по дърводобив и реализацията на дървесината/и повредена от снеговал-лом,и
недопущане развитието на каламитети в горите и тяхното разпространение,както и
оползотворяване на повредената от абиотични и биотични фактори дървесина/,и даване
възможност на изпълнителя на дейността да направи своевременна организация, за
изпълнението на заложените по Горскостопанския план на Община Девин дейности
,и
използване на възможностите,които предоставят не-зимните месеци .

IV. НАРЕЖДАМ

1. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.23, ал.2 от „Наредбата”,
настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК,
както и да се публикува на сайта на Община Девин.
Изпълнението на тази част от Заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.
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