ОКЩША

гр.УГЬРЧИН

ЗАПОВЕД
№733/29.05.2013 г.
На оснонанис чл.65 ш!,1 ал.2. във вр. с чл.23 ал.1 т,1 от Наредба 1а условията и реда ча
възлагане изпълнението на дейности в горски 1с [ сри I ори - държанна и общинска собственост и
ча по.гшл^ш на дърнисипа и недървесни горски продукти, и Протокол от 29.052013 г. на
комисия по провеждане на търг е тайно наддаване ча иокупко-продажба на стояща дървесина на
корен, назначена с моя Заповед № 728/29.05.2013 г., относно обект № 1308Н подотдели: 1045
«•Н», 1045 «р», 1045 их2», 11)45 *щ2», 1045 «ч2», 1045 «ш2», н имоти с кадастрални №
23060.221.24, № 23060,224.20, М23060.224ЛО в землишето на С.Драгана Община Угърчин,

ОПРЬДЬЛЯМ:
1.следното класиране :
на първо място: "Форист"ООД.ЕИК 110563674-седалище и адрес на управление с.Смочан,
общ.Ловеч,представлявано от управителя Стойко Христов Петков, чрез пълномощника [ [ламен
Иванов Найденов.съгласно пълномощно рег.№ 321/18.01.201? г. чаверено от нотариус рст.№
565 па НК.РС-Ловеч с предложена цена в размер на 8 166,00 /осем чиляди сто шестдесет и
шест/лв. Бет ДДС
на второ място: няма класиран поради липса на друг кандидат.
2,като Купувач на дърнесината
от обект № 1308. определям: "Форист"СЮД*ШК
110 563 6 74,седалище и адрес на управление ^ Смочатк общ .Ловеч, представляван о от управителя
Стойко Христов Петков, чреч пълномощника Пламен Иванов Н ай де но в, съгласно пълномощно
рег№ 321/18.01.2012 г. вперено от нотариус рег.№565 на НК,?С-Ловеч
с предложена цена
в размер на 8 166.00 /осем хиляди сто шестднхч и пкст/лв. Беч ДДС
З.При склн>чване на договора спечелилия кандидат «ФОРИСТ^ООД, внася: по сметка на
Обшина Угърчин авансова вноска в размер на цялата стойност на договора иди 8 166.00 ле. бе?
ДДС; гаранция ш изпълнение в размер на 408.30 лв.; представя валидно свидетелство ча
съдимост на управителя и документ ш липса на зъдължснин към ПЛП и Община Угьрчич-за
фирмата и управителя.
Наетояшага заповед да се публикува на Интерпст-страни!щтц на Обшина гр,Угърчин.
Заповедта да де връчи на кандидата в търга с тайно наддаване, като същата подлежи па
шЪкгиианс в 14-дненен срок от връчнапсто й. чрет Обшина гр.Угърчин Пред Админисфашиси
съд Ловеч, по реда на АПК.

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ "
КМЕТ ПА ОБЩИНА УГЪРЧИН

