ОНЩИШ

,'рУГЬРЧИН

ЗАПОВЕД
№731/29.05.2013г.
На основание чл.65 ал. 1 ал.2, във вр. с чл.23 ал. 1 т. 1 от Наредба (а условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности и горските територи - държавна и общинска собственост и
^а ползването на дървесина и пелъритш юрски продукти, и Протокол от 29.05.2013 Е . нц
комисия но провеждане па търг с тайно наддиначе и» иокмжо-пролижйа ма стояща дървесина на
корен. НДОНЦЧСЕШ с моя Заповед № 726/29.05.2013 г., относно обект№ 1306. подотдел. 1031 «ц»
в имот с кадастралени №36662.299.57 и №36662.299.59 землището на с.Катунец Община
Угърчин.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1.следното класиране :
на първи мяето "СЕМЕКС"ЕООД.ЕИК 175180741.седалище и адрес на управление
ф.Ботевград,ул."Ал.Стамболийски"№ ] 8,представлявано от управителя Семко Иванов Семков,
чрез пълномощника Румен Николов Радунчев. съгласно пълномощно рег.№ 931/11.03.2013 г
заверено от нотариус рег.Хя 371 на НК,РС Ботевград, и с предложена цена в размер на
21 150/двадесет и една хиляди сто и пегдееет /лв. Без ДДС.
на второ място: няма класиран поради липса па друг участник.
2.като Купувач на дървесината
от т"ек! № 1306, онрилглим Т'КМ1:КС"'НООД.1ИК
175180741 .седалище
и
адрес
на
управление гр.Ботевград.ул."Ал.С'тамбо;пшски"№
1 Н.представляван о ог управителя Семко Иванов Семкон, чрез пълномощника Румен Николов
Радунчев, съгласно пълномощно рег,№ 931'] 1.03.2013 г, заверено от нотариус рег.№ 371 на
МК.РС 1нч^1рщ| и с предложена цена в размер на 21 150/двадееет и една хиляди сто и
петдесет/лв. Без ДДС,
ЗЛ1ри сключване на договора спечелилия кандидат «СЕМЕКС»ЕООД, внася: по сметка на
Община Угърчин аьанаша вноска н размер на 10 575.00 лв. без ДДС: гаранция за изпълнение в
размер на 1 057.50 лв,; представя валидни сьидетелство за съдимост на управителя и документ
за липса на зъдължения към НАП и Община Угърчин-за фирмата и управителя.
Настоящата заповед да се публикувана Интернег-странииата на Община гр.Упфчин
Заповедта да се връчи па кандидата в търга с тайно наддаване, като същата подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от нръчнансто й ч чрез Община гр.Угърчин пред Административен
съд Ловеч, по реда на АПК.

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧКВ
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