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З А П О В Е Д
№ 837
с. Венец, 14.12.2018г.
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.59 от АПК и резултатите
от проведения на 11.12.2018г. открит конкурс, посочени в протокол от 11.12.2018г. на
Комисията назначена със Заповед № 819/11.12.2018г. на Директора на ТП “ДЛС
Паламара”,
ОБЯВЯВАМ
следната класация за Обект № 1 от открит конкурс за възлагане на дейно сти с
предмет: „Извършване на добив на дърве сина съгласно Наредба
№8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС,
извоз до временен склад, рампиране, товарене, транспорт до временна ТИР
ст анция и претоварване на добит ат а дърве сина от годишния план за ползване на
дърве сина за 201 9г. от горски насаждения, разположени в горски територии държавна собствено ст, в района на дейност на ТП "ДЛС Паламара" , открит със
Заповед № 782/22.11.2018г. на Директора на ТП „ДЛС Паламара”

На първо място за Обект № 1 класирам: Кандидат № 3 - «Неша ЕООД» ЕООД,
с ЕИК: 127611522, със седалище и адрес на упр авление: с. Загориче, общ.
Каолиново, обл. Шумен, ул. «Витоша» №1, предст авлявано от Назми Халид като
пълномощник на управителя Шукрия Халид, предст авил оферт а в размер на
238 281.00 лв. без ДДС за изпълнение на дейно стите по Обект № 1, който
следва да заплати гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от достигната
цена, а именно 11 914.05 лв.
За изпълнител на дейността за Обект № 1 от открит конкурс за възлагане на дейности с
предмет: „Извършване на добив на дърве сина съгласно Наредба №8 /05.08.2011г.
за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен
склад, рампиране, товарене, т ранспорт до временна ТИР станция и
претоварване на добит ат а дърве сина от годишния план за ползване на
дърве сина за 201 9г. от горски насаждения, разположени в горски територии държавна собствено ст, в района на дейно ст на ТП "ДЛС Паламара"

ОПРЕДЕЛЯМ
Кандидат № 3 - «Неша ЕООД» ЕООД, с ЕИК: 127611522, със седалище и адре с
на управление: с. Загориче, общ. Каолинов о, обл. Шумен, ул. «Витоша» №1,
предст авлявано от Назми Халид като пълномощник на управителя Ш укрия
Халид, представил оферт а в размер на 238 281.00 лв. без ДДС за изпълнение на
дейно стите по Обект № 1, който следва да заплати гаранция за добро
изпълнение в размер на 5% от до стигната цена, а именно 11 914.05 лв

От участие в конкурса за обекта няма отстранени участници.
Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на
чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред
Директора на „Североизточно държавно предприятие„ ДП Шумен, или по реда на
чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Шуменски Административен Съд;
Със спечелилия процедурата участник, да се сключи договор при спазване
изискванията на ЗЗД, чл.35 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;
Заповедта на основание чл.23 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 да се доведе до знанието на
заинтересованите длъжностни лица, и всички участници в открития конкурс за
позицията от обекта за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуването й в Интернет
страницата на „Североизточно държавно предприятие„ ДП Шумен .
Копие от същата да се изпрати в „Североизточно държавно предприятие„ ДП
Шумен за сведение.
ДИРЕКТОР ТП ДЛС: заличено чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

