ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-МИХАЛКОВО”

с.Михалково,обл.Смолян,тел.030472/316,факс.030472/314, ЕИК 2016195800313
e-mail:dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ З-14-188/20.05.2022 г.
На основание чл.174, ал.2 от Закона за горите и чл.23, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1, във връзка с чл.38
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“ и
утвърден Протокол на 20.05.2022год. за работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-14185/20.05.2022год. за провеждане на процедура „открит конкурс“ с предмет „Добив на дървесина
от обект № 2215 от горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС –
Михалково”, ЮЦДП – гр.Смолян” с ограничение за местни търговци, открит с моя Заповед №З-14162/29.04.2022год.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.ОБЯВЯВАМ класирането на единствения участник, в проведения на 20.05.2022 год. от
11:00 часа, открит конкурс за добив на дървесина от ОБЕКТ № 2215 (отдел/подотдел: 86”к”) в
общ размер на 2365 куб.м., както следва:
1.1. За обект №2215 (отдел/подотдел:86”к”):
 НА ПЪРВО МЯСТО участникът: „ШАНС ЛЕС” ЕООД., предложил най-ниска цена за
добив на дървесина от обект №2215 (отдел/подотдел:86”к”), в размер на 71514.58 (седемдесет и
една хиляди петстотин и четиринадесет лева и петдесет и осем стотинки) лева без вкл. ДДС,
която съвпада с определената начална цена за обекта.
 НА ВТОРО МЯСТО : няма класиран участник поради липсата на друга подадена оферта
за обекта
2. ОПРЕДЕЛЯМ, за ИЗПЪЛНИТЕЛ на добив на
дървесината, от обект №2215
(отдел/подотдел:86”к”), в общ размер на 2365 куб.м., класираният на първо място участник:
„ШАНС ЛЕС” ЕООД, ЕИК: 206233579, със седалище и адрес на управление: с.Михалково, общ.
Девин, предложил цена : 71514.58 (седемдесет и една хиляди петстотин и четиринадесет лева
и петдесет и осем стотинки) лева без вкл. ДДС.
3. Настоящата заповед да бъде съобщена на всички заинтересовани лица и участници в
търга по реда на чл.61 от АПК и да се публикува на интернет страниците на „Южноцентрално
държавно предприятие” ДП, гр. Смолян, и ТП“ДГС-Михалково“ .
4.Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съдгр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.
АЧ/ВА

Директор на
ТП“ ДГС-Михалково”: …………/п*/…….……………
/инж. Али Чолаков/
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
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