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IБlул. "Симеон Велики" NO 33
7500 Силистра

'ir(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-rnail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД
№ ЗK- /9.Jlt от

На основание чл.
възлагане

изпълнението

т.

1

на дейности

в

23,

ал.

/..f'. /1- 2017 г.

1,

от Наредбата за условията и реда за
горските

територии

-

държавна

и

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и Протокол от

14.11.2017

г. на комисията за провеждането на открит

конкурс за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от

горски територии, собственост на Община Силистра, съгласно моя заповед №
ЗК-1834 от

27.10.2017

г.

КЛАСИРАМ:
на 1-во място
на

51 785

-

„ДАРИ СТАРТ" ЕООД- с предлоЖена ценова оферта в размер

лв. (петдесет и една хиляди седемстот,ин осемдесет и пет лева) без

ДДС, във връзка с което

·
ОПРЕДЕЛЯМ:

„ДАРИ СТАРТ" ЕООД, ЕИК

204206896

за спечелило конкурса за продажба

на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община
Силистра.

Спечелилият конкурса следва да представи в оригинал или заверено
копие на документите по чл.

35,

ал.

5,

т.

1, 2

и

3

в срока по чл.

35,

ал.

3

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, които да са валидни към датата на
подписване на договора.

Гаранцията за участие в конкурса на класирания участник да се

освободи след сключване на договора.
На основание чл.

60,

ал.

1,

предложение второ, трето и четвърто от

Административнопроцесуалния кодекс и като взех предвид, че сключване на
договора за обекта на проведения конкурс, е от особен обществен интерес, че

може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на
изпълнението

продавача,

може

да

последва значителна

или

трудно

поправима вреда за

а именно настъпването на зимния сезон, тежките метеорологични

условия, които предпоставят трудното добиване и несвоевременното доставяне

на дърва за огрев на кметства, училища, детски градини и клубове на инвалида,

и

пенсионера

в

населените

места

от

Община

Силистра,

ДОПУСКАМ

предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АIЖ в

14

(четиринадесет) дневен срок, а по отношение на предварителното изпълнение, в

3

(три) дневен срок от уведомяване на участниците, чрез Община Силистра

пред Силистренски административен съд.
Спечелилият конкурса да се яви на гише „Общинска собственост" в

Общински център за информация и услуги на гражданите за сключване на
договор за продажба на стояща дървесина на корен след изтичане срока на

обжалването

на предварителното

изпълнение,

допуснато

чрез

настоящата

заповед, но не по-късно от седем дни от датата на връчването й.

Копие от заповедта да се връчи на представител на дружеството и
председателя на комисията за организацията и
сведение и изпълнение.

провеждането

на конкурса за

