,

,

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

.

ЗАПОВЕД
...-ш.]......../..1.Я.12/...ш13 г.

М.»

На основание чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 ал.1 от ЗГ, вр. с чл.38, ал.1, чл.49, ал.1, т.2,
чл.65, ал.1, чл.50, т.4 във вр. чл.53, ал.2, чл.15, ал.3 от „Наредба 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” (изм. и Дон., ДВ
бр.55 от 07.07.2017 г.)
и,

-

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество
стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата, от обект Ле 1822
1246"в",1247"г", 1245"к",250"е", 241"г",240"ж", 83"д",161"з", на територията на
територията на Община Сунгурларе от ОГТ г., по цени без ДДС, количества и категории
1.

дървесина, както следва:
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сен
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С
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технолог.
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.
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25
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43845

Общата начална цена за всеки от Обекта е:
М- 1822 = 43 845 (четиридесет и три хиляди осемстотин четиридесет и пет) лв. без

Определям срок до 17,00 часа на 01.02.2019 г. за подаване на Оферти от
заинтересованите кандидати.
2. Продавач: Община Сунгурларе, Дирекция Общински горски територии и местни
приходи“, представлявано от инж. Васил Панделиев - Кмет на Община Сунгурларе.
3. Вид на процедурата # Търг с тайно наддаване.
4. Предмет и цена на търга с тайно наддаване по т. 1 - Продажба на стояща дървесина на
корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за
2019 г., в териториалния обхват на Община Сунгурларе
5. Кандидатите за участие в тайния търг следва да внесат предварително, определените с
настоящата заповед гаранции за участие в процедурата, , както следва:
За обект .М- 1 1821 - 2 192 (две хиляди сто деветдесет и два лв.) лв.
Определените гаранциии за участие в процедурата са вносими по набирателна сметка на
Община Сунгурларе # 1ВАМ : ВО 8601ЧСК70003321757З14; В1С: ПМСКВСЗР

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” Г Р.СУНГУРЛАРЕ
5.1. Гаранцията за щастие следва да е внесена по сметката на Община Сънгурларе до
17,00 часа на 01.02.2019 год. В документа за внесена гаранция за участие се посочва вид на
процедурата и номер на обекта.
5.2. Продавачът освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода,
който
през
средствата законно са престояли при него на:
Отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ
място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на продавача
за определяне на купувач;
Класираните на първо и на второ място - след сключването на договор с участника,
определен за купувач.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в
3
срок работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
5.3. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата:
Оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;
Обжалва заповедта на продавача за определяне на купувач - до решаване на спора с
влязло в сила решение;
Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
6. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:
6.1. Право на участие в обявената процедура - има всяко заинтересовано, юридическо
лице (търговец) и / или едноличен търговец, което отговаря на следните условия:
6.1.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър в
Изпълнителната агенция по горите, отговарящи на изискванията на чл. 241 от ЗГ и Да са
регистрирани или да са скшочили договор с лице, притежаващо Удостоверение по чл. 235 от
ЗГ за регистрация на търговци за извършване на дейности в горски територии;
6.1.2. Да отговаря на изискванията съгласно чл.115 от ЗГ - във връзка с
разпоредбите на чл.38 ал.1 от “Наредбата”, както и да отговаря на изискванията
съгласно чл. 38 ал. 2. ал. 4, ал. 9 от ..Наредбата”.
6.1.3. Да присъства лично, а когато това не е възможно - да осигури упълномощен
представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с нотариално
заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), което се представя на
комисията преди започване на конкурса;
6.1.4. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за
престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
6.1.5. Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по обявяване в
несъстоятелност;
6.1.6. Да не са в производство по ликвидация;
6.1.7. Да не е свързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г./ с Кмет на Община Сунгурларе и с Директор
на Дирекция „ОГТ “ към Община Сунгурларе;
6.1.8. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в
сила от 23.01 .2018 г./;
6.1.9. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
6.1.10. Да нямат парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Изискванията на т.6.1.4, 6.1.7., 6.1.9. се отнасят за управителите или за лицата, които
представляват кандидата, съгласно Търговския закон.
.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ
Изискванията на т. 6.1.4. и 6.1.9. се прилагат, както следва:
1. при събирателно Дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор
не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители за всеки от тях;
4. при еднолично дРУЖество с ограничена отговорност - за управителя;
5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е
възложено управлението;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата;
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице
има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.
Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
6.1.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията за
участие в търга;
6.1.12. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
6.1.13. Да представи документ за внесена пълния размер парична гаранция за участие за
обекта;
6.1.14. Да има регистриран обект, който отговаря на изискванията, съгласно чл. 206 от
Закона за горите, както и доказателства, че в този обект са налични мощности за преработка
на съответните кошчества и категории дървесина.
6.1.15. Да притежават технически възможности за извършване на дейността предмет на
търга:
- минимум 3 бр. собствени или закупени на лизинг бензиномоторни триона. Доказва се
със заверени от кандидатите копия от документи (фактура, придружена с касов бон
удостоверяващ заплащането на закупената стока, договор за покупко-продажба, действащ
договбр за закупуване на лизинг, извлечения от инвентарна книга, както и др. документи
удостоверяващи безспорно собствеността върху съответните бензиномоторни триони).
6.1.16. Квалифициран персонал:
- Да имат сключен трудов договор с минимум 3 (трима) работника, притежаващи
свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника,
съгласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. Трудовите договори могат да бъдат и
срочни, като крайният срок е равен или по-голям от срока за изпълнение за обекта. Доказва се
със заверени от кандидата копия от трудови договори и актуална справка за регистрацията им
в НАП - издадена не по-рано от 7 дни, считано от датата за провеждане на процедурата.
на о ен ста а т из ен
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В случаите, когато документът за съответствие с международен стандарт се
представя на чужд език, същият следва да е придружен от превод на български език,
извършен от лицензирана преводаческа агенция.
7. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат
може да ги оттегли, промени или допълни.
8. Срока на валидност на ценовото предложение (офертата) е 90 (деветдесет) календарни

дни от крайния срок за получаване.
9. Критерий за оценка
предложена НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА. Всеки кандидат в
процедурата има право да подаде само една оферта. Един кандидат има право да подаде само
една ценова оферта.
10. Всеки кандидат има право да подаде документи за участие за един идш повече, или
всички обекти от настоящата заповед.
11. Когато двама или повече кандидати са предложили еднакви най-високи цени за
съответния обект, класираните на първо и второ място кандидати се определят чрез
провеждането на жребий.
12. Срок на изпълнение на възложената Дейност:
За обект ми 822 - 31.03.2019 г.
13. Всеки кандидат и участник при изготвяне на документите си за участие в търга,
трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
14. Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от достигнатата цена за обекта парична и.тщ банкова.
Сумата, която се внася от участника, определен за купувач, може да бъде в размер на
разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника,
определен за спечелил търга.
Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането
на неустойки се уреждат в договора.
15. Документацията в процедурата за участие може да бъде изтеглена от интернет
страницата на възложителя без заплащане или да бъде закупена от касата на Община
Сунгурларе, Дирекция „ОГТМП“ - краен срок до 17:00 часа на 01.02.2019 год..
Цената на документацията -25,00 лева без ДДС - невъзстановима.
16. Оглед на насажденията, включени в обекта, може да се извърши всеки работен ден, с
краен срок до 17:00 часа на 01.02.2019 год..0гледът се извършва в присъствието на
представител на Дирекция „ОГТМП, след осигуряване на транспорт от кандидата. Разходите
за огледа са за сметка на кандидата.
17. офертите за участие в процедурата се подават от всички заинтересувани лица в
деловодството на Дирекция „ОГТМП“ всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с краен срок
за подаването им до 17:00 часа на 01.02.2019 год..
18. Допускане на подизпълнители: Кандидатът има право да използва подизпълнители
Възложителят
при извършване на дейноститеНа основание чл. 52, ал.3 от „Наредбата”
като
допуска наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата участник,
подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за
допускане на кандидатите до участие в процедурата.
19. Цена и начин на плащане.
от стойността на договора и се заплаща в тридневен
Първата вноска е в размер на
обекта се заплаща от
срок след сключването му. Останалата част от достигнатата стойност на
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купувача в З-дневсн срок, след изготвяне от страна на Продавача на фактура за действително
Добити и приети количества дървесина, след изчерпване на сумите по авансовата вноска.
Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават само в шчай, че
същата е заплатена от Купувача.
”

20. Място, дата и час на провеждане на търга

- на 04.02.2019 год. от 10:00 часа, в

административната сграда на Община Сунгурларе, Дирекция „ОГТМП“.
21. Определям лице за контакти инж. Д Гавазов
Ел. поща:
22. Утвърждавам документацията за участие в търга, която е неразделна част от
настоящата заповед.
23. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ, както и да се постави на видно място в сградата на ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
ДИРЕКЦИЯ „ОГТМП“ най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите.

[Рид-

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕ “ЕНЧ
К
КМЕТ ОБЩИНА СУНГУР

*!

“

