ОБЩИНА

^.УГЪРЧИН

ЗАПОВЕД
№7б4/24.08.2015г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА Ч чл.65 ал.1 ал.2ч във вр. с чл.23 ал.1 т.1 и чл.38 от
Наредба ча условията и реда ча нт^инапе ичпълнени^ш ЕШ д^йписж н горски] с и-ршори държавна и общинека собственост и за ползването на дървесина и лидърнсспи горски продукти,
и Протокол от 24.08.2015 г. на комисия по провеждане на търг с шйпо надлнвдш: -к\ покупкопродажба на стояща дървесина на корен, назначена с моя Заповед № 763/24.08.2015 г., относно
обект № 1505, подшдили 1 И2 «ч» и 1 164«в», землището па с.Микре, Община Угърчин.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1 .следното класиране :
ни чр.рно \|>ц ю
"1 [А?ЛЛДИ"ЕООД,ЕИК 200263 94 7,седали ще и адрес на управление
с,Соггот.обп1.У|~ьрчин, ул,"[ [ердовойкач'Я^ 1 6чет. 1 представлявано от управителя Павел
Драгомиров Дичев и с предложена цена в рачмер на 7 500.00/ссдем хиляди п петстотин / ле. без
ДДС.
на второ място: няма класиран поради липса на друг участник.
2. като Купувач на дървесината от обект № 1505, определям : ПАРАЛДИ"ЕООД,ЕИК
2 002 63 94 7, седалище и адрес на управление с.Сопот,общ.Угьрчин. ул."[ 1ердевойка"№
16,ет. ] представлявано от управителя Павел Драгомиров Дичев и с предложена цена в рачмер
на 7 500,00/ссдсм хиляди н шмскчин . .1» п^( ДД(
З.При сключване на договора спечелилия кандидат «ПАРАЛДИиЕООД. внася: по сметка на
Община Угърчин авансова вноска в рашер на сто пропента от раччера на договора или 7 500.00
лв. без ДДС; гаранция ча изпълнение в размер на 375.00 лв.; представя валидно свидетелство за
съдимост на управителя и документ за липса на зъдължения към МАП и Община Уп>рчин-за
фирмата .
Настоящата заповед да се публикува на Иптернет-стр*ницята на Община гр.Угьрчин.
Заповедта да се връчи на кандидата в търга с шшю ма^^чананс, като същата подлежи на
обжалване в 14-дневен срок О Е врн^чвцксю й, чреь Обтци1га ф.Упнрчип пред
съд Ловеч, по реда на АПК.

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ,
КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
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