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Препис!
ЗАПОВЕД
№ З-ОП-60
гр. Търговище, 13.06.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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 ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, Протокол на конкурсната комисия, назначена със
Заповед № З-ОП-58/06.06.2017 г., утвърден на 09.06.2017 г.
З А П О В Я Д В А М:
1. Определям ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”, ЕИК ХХХХ, със седалище и адрес на
управление гр. Търговище, ж.к. „Въбел”, ул. „ХХХХ” № Х, представлявано от Петьо Борисов
Шомев с ЕГН ХХХХ за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване
на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на
Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти
на територията на Община Търговище”, след спечелен конкурс, обявен с моя Заповед
№ З-ОП-36/27.04.2017 г., при цена 8 880,00 (осем хиляди, осемстотин и осемдесет) лева без
ДДС и срок за изпълнение на дейностите – 01.10.2017 г.
2. В 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО
БОРИСОВ” следва да внесе, по банкова сметка на Община Търговище, гаранция за изпълнение
на дейностите, в размер на 444,00 лева, представляващ 5% от достигнатата стойност и да му се
предложи за сключване договор с посочените в т. 1 цена и срок на изпълнение.
3. Дървесината да се извозва до обектите в приложения към настоящата заповед списък, а
останалите свободни количества – до склада на Община Търговище на бул. „Цар Освободител”
№ 41.
4. В срок до 5 /пет/ работни дни след приемане на изпълнението на договора, да се
освободи гаранцията, внесена за това от изпълнителя.
Препис от заповедта да се връчи на кандидата, определен за изпълнител – ЕТ „ТОРО –
ПЕТЬО БОРИСОВ”, по реда на Административно-процесуалния кодекс и да се публикува на
интернет страницата на Община Търговище.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова – заместник-кмет на
Община Търговище.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния
кодекс.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

