окщинл Ф.У
ЗАПОВЕД
№730/29.05.2013 г.
На основание чл.65 ал.1 ал.2 ч във вр. с ч.ъ23 ал.1 т,1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности Р шрскшсг ифшори -държавна и общинска собственост и
ча ползването ни дървесина и недървесни горски тфод>кги, и Протокол от 29.05.2013 г. на
комисия по провеждане на търг с тайно наддаване ча тюкупко-продажба на стояща лървссипа
на корен, назначена с моя Заповед № 727/29.05.2013 г, относно обект № 1305, подотдели: 1110
мг», 1034 «ф», 1034 «ц», от имот с кадастрален №75054.?6.36 -здмлищию гр Угърчин Община
V I |.["111М

ОПРЕДЕЛЯМ
1 .следното класиране :
на първо място:
"ФОРИСТ'1-ООД.ЕИК 110563674,седалище и адрес на управление
с.СмочаНцОбш.Ловеч.ул/^Халжи Димитър"№ 4,представлява!ю от управителя Стойко Христов
Петков чрез пълномощника Пламен Инапон Найдснон см ласно пълномощно рег№
321/18.01.2012 г. заверено от нотариус р«1\№ 565 на ИК.РС Ловеч н предложена нена в размер
на 25 666.00 /двадесет н пет хиляди шестстотин шестдесет и шесч /,]и. оеч ДДС
на второ място: няма класиран у част н н к, поради липса на друг участник.
2.като Купувач на дървесината
от обект № 1305, определям : "ФОРИСТ"ЕООД.ЕИК
110563674.С[;далище и адрес на управление с.Смочан,ойщЛовсч,ул/ ц Хаджи Димитър"№
^представлявано от упраншелч Сюйко Х р н с ю н Пс1кон чреч пълномощника Пламен Иванов
Найденов съгласно пълномощно рег.№ 321/] 8.01.2012 г, 1аверено от нотариус рег.№ 565 на
НК.РС Лов^ч и предложена цена в размер на 25 666.00 /двадесет и пет хиляди шестстотин
шестдесет и шест /лв, без ДДС
3.1'Три сключване на договора спечелилия кандидат »ФОРИСТ»ЕООД. внася: по сметка на
Община Угърчин авансова вноска в размер на 12 833.00 лв. без ДДС; гаранция за изпълнение в
рачмер на 1 283.30 лв.; представя валидно свидетелство ча съдимост на управителя и документ
ча липса иа зъдължения към НАП и Община Угърчин-ча фирмата и управителя.
Настоящата заповед да се публикува на Интернет-етрашщата на Община гр.Угърчин.
Заповедта ла се връчи на кандидата в търга с тайно наддаване, като същата подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от връчването й. чрез Обшина 1р,Угърчин пред Административен
съд Ловеч, по реда на АПК.

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
КМЕТ НА ОЬЩИНА
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