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ЗАПОВЕД
№ РД-07-26/ 25.02.2022г.
На основание чл.23, ал.1, т.1, 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 от тях и утвърден протокол от
работата на комисия, назначена с моя Заповед № РД-07-25/ 25.02.2022г. за разглеждане
на подадени оферти за участие и класиране на участниците в открит конкурс за
възлагане на лесокултурни дейности за обект № 2201-ЛКД, находящ се на територията на
ТП ”ДГС Радомир”, открит с моя Заповед № РД-07-21/ 08.02.2022г.
О Б Я В Я В А М:
1. Предвид представеното ценово предложение от участника в процедурата и
съгласно заложения критерии „най-ниска цена”, определям следното класиране:
1.1.
ПЪРВО МЯСТО–„ВИВА-ЛЕС-02” ООД,
ЕИК:
131011316,
e-mail:
Viva_les_02@abv.bg, със седалище и адрес на управление – гр.Самоков, общ.Самоков,
ул.”Авксентин Велешки” № 22, представлявано от управителя Анелия Арангелова Михова,
с предложена цена за изпълнение на лесокултурните дейности в обект № 2102-ЛКД в
размер на 1,830.91 лв. /хиляда, осемстотин и тридесет лева и деветдесет и една
стотинки/ без ДДС, както и предложено заплащане на стойността на извършваните
дейности да се изплаща в размер от 90% от стойността се изплаща в срок от 10 работни
дни от представяне на фактура от Изпълнителя, съставена на база на двустранно
подписан предавателно – приемателен протокол за извършената дейност през съответния
месец, а остатъкът от 10% от стойността се изплаща в срок от 10 работни дни след
окончателното приемане на количествено и качествено изпълнение по договора.
2. Определям за изпълнител на лесокултурна дейност - попълване на култури
(временно съхранение и ръчно садене с меч на Колесов на фиданки) в подотделите на
обект № 2201-ЛКД, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско
стопанство – Радомир”, участника „ВИВА-ЛЕС-02” ООД, с ЕИК 131011316.
3. На основание чл.23, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл.60, ал.1 от
Административнопроцесуалния кодекс, ДОПУСКАМ предварително изпълнение на
настоящата заповед, поради съществуващата опастност при започване на изпълнението в
по-късен момент да се осуети използването на благоприятните метеорологични условия и
влажност за изпълнение на планираното извършване на лесокултурната дейност в
предвидения срок и обхват, в резултат на което да се нарушат особено важни държавни и
обществени интереси, а именно своевременно създаване на горски култури, които в
бъдеще ще доведат до формиране на гори, нови местообитания, повишаване на
лесистостта и предотвратяване на ерозионни процесе в горски територии.
4. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от
АПК в 3 /три/ дневен срок и да се публикува на интернет страницата на „Югозападно
Държавно предприятие”ДП, гр.Благоевград и ТП ”ДГС Радомир”.
5. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Югозападно държавно
предприятие или пред Административен съд – Перник, чрез ТП ”ДГС Радомир”.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в
тридневен срок от съобщаването му, чрез ТП ”ДГС Радомир” пред Административен съд
– Перник, независимо от оспорването на заповедта.
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