
УСЛОВИЯ
за провеждане на ()ТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10. ал.
1 от ..171аредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии „ държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и педървеепи
горски продукти". за краткост наричана по-долу Наредбата е предмет: „Маркиране "
сортимеитиранена дървесина на територията на Обишиа Сунгурларе“ - Обект 2303. в
отдели/подотдели:1229д,1254б,г,1255ж,р,1256в,1303д.1304б,1323е,ж,172б,л,174б,224и,226г
,222ю,238д,и, 239к,х,ш.,241ж,з,1217з, 12!8в,1289д,1288г,в, 1280г,1248в,1224е,л,13041|,

!. РАЗДЕЛ: ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС
Открит конкурс но реда на Раздел 11 от НУРВИДГТДОСПДНГН е предмет: „Маркиране и

еортнментирансна дървесина на територията на Община Сунгурларе“ - Обект 2303. в
отдели/подотдели:1229д,1254б,г,1255ж,р,1256в,1303д,1304б,1323е,ж,172б,л,174б,224н.226г
,222ю,238д,и, 239к,х,ш,241ж,з,1217з, 1218в,1289д,1288г,в, 12801“,12483,1224е,л,1304д,

при начално определена обща цена за извършване на дейността. в размер на
23785,40 (Двадесет и три хиляди седеметотин осемдесет и пет лв. и четиридесет ст.) лв.
без ДДС, и количества и единични пени по категории дървесина. както следва:

лежаща маса по категории дървесина, количесггва, цена

МАРКИРАНЕ

ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО
Вид

обект Отдеп,подотдел Дърв.вид Сеч кол.пл.мЗ лв. кол.пл.м3 лв. коп.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 ед.цена стойност

1229д,1254б,г,1255ж,р. ПО

2303 ббмб ГСП 743 2.6 817 26 419 2,6 4560 4,0 6639 3,58 23785,40
12565.1303д,13046,
; цр.бп,3дб
1323е,ж,172б,п,174б.

гбр,кгбр
224и.226г,222ю,238д,и,

плис, бк,
239к.х,ш.241ж,а,12173.

кдбдтл
121бв,1289д.1288г,в.

1280г,1248в,1224е.п

1304д.

743 2,6 817 2,6 419 2,6 4660 АД 6639 3.58 23785,40

Н. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:
Отрития конкурс ще бъде проведен на 07.03.2023 г. от 13:00 часа в административната
сграда на Община Сунгурларе .находяща се на адрес : Област Бургас. Община Сунгурларе.
гр.Сунгурларе. ул."Гсорги Димитров" На 2.

111. НАЧАЛНА !!ЕНА
11ачштната цена за обектта. над която участниците не могат да правят валидни

предложения е следната:
23785,40 (двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и пет лв. и четиридесет

ет.) лв. без ДДС

”. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ()ГЛЕД НА ОБЕКТА.
Учаеттшннте могат да направят оглед на обектите. със собствен превоз. през всички

работни дни. краен срок до 12.00 часа на 06.03.2023 г. Разходите за огледа са за сметка на
кандидата.

У. РЕГИСТРАЦИЯНА КАПДИДАТИТЕ



Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе > краен
срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.

У1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. За да бъдат допуснати до участие в конкурса. участниците трябва да дснознрат в

деловодството на Община Сунгурларе - краен срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.,
оферта.която задължително съдържа:

и) Заявление за участие по образец. в което се посочват обектът. за който се участва. името
на участника. Г.ИК или ЕГН. номерът на удостоверението за регистрация на участника в

публичния регистър по чл. 241 или 235 от 31” за съответната дейност. с изключение на
случаите по чл. 11. ал. 2. и срокът на валидност на о(|)ертата. С подаването на заявлението
участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса:

б) Декларация. че участникът:
- не е осъден е влязла в сила присъда. освен ако е реабилитиран. за престъпление по чл. 194 -

217. 219 - 260, 301 - 307, 321 и 3216. от Наказателния кодекс;
- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
4 не е в производство по ликвидация;
- 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 придобитото имущество
(ЗНКОНПИ) с Кмет на Община Сунгурларе или с ръководителя на съответната общинска
горска структура по чл. 181. ал. 1 ЗГ;
- не е сключил договор с лице по чл. 68 от З11КОННИ:
-не е лишен от право да упражнява търговска дейност:
-няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе. установени е влязъл в

сила акт на компетентенорган;
- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса;
- отговаря на квалификационните изисквания за извършване на дейността. а именно:
Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон. Каттдидатите-търговци да
са вписани в публичния регистър в ИАГ (поред ” приусттнш. съдии/т чл. 242. ал. 1 и ст. от
31) и да притежават Удостоверение за регистрация. по чл. 241 от ЗГ.
Каттдидатитс-търговци трябва да имат сключен трудов договор пай-малко е едно лице. което
е вписано в публичния регистър в ИАГ. съгласно чл. 242. ал. 1. т. 1 от ЗГ. като същото лице
притежава Удостоверение за регистрация. съгласно чл. 235 от 31“. с което се удостоверява. че
лицето може да осъществява извършва дейността. която търговецът ще извършва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването не се отнася за търговец. чиито член на управителен орган е
вписан в регистъра за упражняване на лесовъдска практика и притежава Удостоверение за
регистрация. по чл.235 от Закона за горите. за дейността по чл.233 ал.1 т.2 от ЗГ: „маркиране
на насаждения. пре двидени за сеч"

в) плик "Ценово предложение":

Забележки:
- Изискванията на чл.18. ал. 1. т. 3 от наредбата с изключение на букви "б". в". "д" и "ж" се
отнасят за управителите или за лицата. които представляват участника. съгласно Търговския
закон ИЛИ ”ЗЦКОНОДЦТС!1С”|"ВОТ0 ПЦ ЛЪРЯЦПЗЦ - ЧЛСПКН 1121 ЕНРОПСЙСКНЯ СЪКТЗ. ИЛИ 1121 ДРУГИ

държава - страна по Стюразумепието за Европейското икономическо пространство. където
участникът е регистриран.
- Изискванията на чл.18.шт. 1. т. 3. букви "а” и "е" от 1п1аредбата се прилагат. както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник. освен ако е дружествения договор не е
възложено управлението на един съдружник или на друго лице:
2. при командитнодружество - за неограничено отговорните еъдруяшитш:
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя. а при няколко управители - за
всеки от тях:



управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции . за изпълнителните членове. на които е възложено
управлението:
7. във всички останали случаи. включително за чуждестратптитс лица - за лицата. които
представляват участника:
8. в случаите. когато има прокуристи - за прокуриетнте; когато чуждестратптото лице има
повече от един прокурист. детотарацшгта се подава само за прокурисга. в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.

2.1(0Г21Т0 )“ЮСТНИК В процедура С ЧУЖДССТрЦПИО (|)ИЗИЧССК0 ИЛИ 1ОРИДИЧССКО ЛИЦС ИЛИ С

ПОСОЧСН ПОДИП171>Л11ИТСЛ. КОЙТО С Ч)ЖДССТРНН110 (|)ИЗИЧССК0 ИЛИ 101)111/1ИЧССК0 ЛИЦС.
ДОКУМСПТИТС ПО ЧЛ.18 (111. 1 ОТ НЦРС/1163111 . КОИТО С:] 1111 ЧУЖД СЗИК. СС ПРОЛСТЗВЯТ В ОфНЦПШП-К)

”ЗНВСРСП превод.

3.1"10131311841110 ”ЗЦВСРСИО ПЪЛНОМОЩПО В СЛУЧЦИТС. КОГЗЦГО участт-тикът ПРИСЪСТВЗ 1121

КОН1(урС11.ЧРСЗ СВОЙ [ПЪЛПОМОЦЦЗН "ПОЧСТЗПВПТСЛ - ОРИГИНЦЛ ИЛИ заверено ОТ УЧЦСТНИКЦ
КОНИС.

4.Друга ИНФОРМДЦИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТИ. КОГЦТО ”ГПКИВЗ СС ИЗИСКВПТ В заповедта за ОТКРИВЦПС на
ПРОЦСЦУРПТН ИЛИ В условията ”521 ПРОВСЖЛЗНСТОИ.

УИ. ДЕПОЗИРАНЕИ РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕНА ОФЕРТИТЕ
1.0фертата се подава в запечатан пепрозрачси плик от участника или от упълномощен от
него представител. Върху плика се посочват името на участника. номер на обекта. адрес за
кореспонденция. теле(|>он и по възможност - факс и електронен адрес.

2.В плика се поставят и.токументите. изисквани от възложителя. както и отделен запечатан
пепрозрачеи плик "Ценово прештожепие". паимеповат-тнето на участника и обекта. за който
той подава оферта.

3. ПЛИКЪТ "1143110130 11РСЦЛО7КС|1ИС.| съдържа ПОПЪЛНСНО. НОДНИСЦНО И ПОДПСЧЦТЦНО ПОПОВО

предложение 1121 )”ЧЦСГПИКЦ.

4.ПРИ ПРИСМОНС 1121 011)СРТЪГ1"21 ВЪРХУ ПЛИКД СС ()”16СЛЯЗВЕТГ ВХОДЯЦД НОМСР. датата И ЧНСЪТ 1121

ПОЛУЧПВНПСТО И ПОСОЧСПИТС ДПНИИ СС ”31111ИСВЕГ1" ВЪВ ВХОДШЦ РСГИСТЪР 110 образец, за КОСТО 1111

11РИ110СИ”1"СЛЯ СС ИЗДЦВЦ ,”10КУМС11Т.

5.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти. които
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в пезапсчатап. прозрачен
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.4.

6.13ъзложитслят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник. когато офертата
не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените
срокове.

УШ. ГАРАНЦИШ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
!. Размер, начин. място, форма. срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в
процедурата:

а) гаранцията за участие * абсолютна сума в размер тта 5% от общата стойност
оттрсдслспа за извършване на дейностите. която гаранция е в размер на 1189 лв.,

6) ГПРЦПЦПЯТЦ ”4111 УЧЦСТИС СС ПРОЛСТЦНЯ единствено ПОД (])ормата на парична сума 110

пабирателпа сметка на Община Сунгурларе в Уникредит Булбанк:
В1С: ШЧСНВСЗЕ
1ВА1Ч: ВС 860НСК70003321757314
в/ Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16.00 часа на 06.03.2023

год.



2. Определения за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение на договора в

размер на 5 на сто от достигната стойност на обекта.

3. Гаранцията 321 ИЗПЪЛНСНИС СС представя В една ОТ СЛСДнИЧС форми. ПО 113601) на
ОПРСДСЛСПИЯ за ИЗПЪЛПИ ГСЛ участник :

- наричтта сума. внесена ПО сметка на ВЪЗЛОЖИТСЛЯД

- танкова тарапция. учредена В ПОЛЗП иа ВЪЗЛОЖИТСЛЯ.

4. В 11РСДСГПВЩНГГЦбанкова гаранция трябва на има ИЗРИЧСП запис. ЧС ТЯ СС освобшкдава само
след ПИСМСПО НЗНССТИС ОТ ВЪЗЛОУКРГГСЛЯ.

5. КОНГГО ОнрСДСЛСНИЯТ за изпълнител участник С избрал гаранцията за ИЗПЪЛНСНИСна ОЪДС

ПОД (|)ормата на парична сума. внесената ОТ ПСГО гаранция за участие служи за ПЪЛНО ИЛИ

“ШСТИЧНО ИЗПЪЛПСНИС на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

[Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не но-кратък от 90 календарни дни.
считано от насрочената първа дата за провеждатте на процедурата.

1.1.Срокът на валидност на офертите е времето. през което участниците са обвързани с

условията тта представените от тях оферти.

1.2.В”!)”ЗЛО7КИТСЦ1ЯТ МО7КС да изиска ОТ класираните на ПЪрВО И ВТОрО МЯСТО участници Ла
УДЪЛЯСЪТГ СРОКЦ на валидност тта офертите СИ ДО момента на СКЛ|ОЧВаНС на договора.

2. ИЧПЪЛНИТСЛЯТ иа ДЕЙНОСГИТС ПОСОЧСНИ В заповедта СС определя ВЪЗ ОСНОВЦ на ОЦСНКЦ на
офертите тто критерия-НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

3.М>тсто и срок за получаване. цена и начин тта платцаттс на докуметнацията за участие в

откритн я кот | курс;
Участниците в процедурата могат да изтеглят докумстггаттията от интернет страницата на

Възложителя без заплащане или да я закупят от касата тта Община Сунгурларе всеки работен
ден от 9:00 -- 17:00 часа. краен срок - 16:00 часа на 06.03.2023 г. Цената на трьжната
,гтокументатптя е 50.00 (не есет) лева без ДДС.

4.Място и срок за подаване на офертите:
Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе > краен
срок до |6.00 часа на 06.03.2023 г.

5. Място. дата и час на провеждане на конкурса:
Отрития конкурс ще бъде проведен тта 07.03.2023 год. от 13:00 часа в административната
страда тта Община Сунгурларе. отдел ..ОГТ".находяща се на адрес : Област БургасОбщина
Сунгурларе. гр.Сунгурдтаре. ул.Теорги Димитров" М: 2.

6. ВЪЗЛОЖИГСЛЯТ не допуска наемане на ПОДДНШГЪЛННТСЛИ ОТ СНСЧСЛИЛИЯ конкурса участник:

7. ДО 3 ДНИ ПрСЦИ ИЗТИЧаПСТО тта срока за иодаваттс на ОфСрТИТС заиитересованите лица МО “ат

да поискат ПИСМСПО ОТ ВТУЗЛОНСРГГСЛЯ разяснения НО докумстттатптьтта за участие. В срок С/[ИН

ДСП ОТ ПОСТЪПНЦПС на искането ВУНЗЛОЗКНТСЦ|ЯТ публикува РЦЧЯСНСНИСГО на ИПТСРПСТ страница
СИ. 60”! да посочва ЛПЦСТО. направило НСКЦПСТО.

8. При ИЗГОТВЯНС на офертата ВССКИ участник трябва да СС придържа ТОЧНО КЪМ ООЯВСППТС ОТ

ВНЗЛО>КНТСЛЯ УСЛОВИЯ.

9. ДО НЗЧНЧаПОГО тта срока 321 подаване тта офертите ВССКИ участник В процедурата МО>КС да
промени. допълни ИЛИ ОГГСГЛИ от|)ертата СП.



10..Всеки участник в процедурата има право да подаде само една о(|>ерта за обекта за който
участва.

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.КОМИСИЯТЦ ”ЗЦНОЧВЦ РЦООТЦ В ООЯВСНИЯ В "ЗПНОВСЗГТЦ ”за ОТКРИВЦНС НЦ КОНКУРСИ ЧИС. СЛСЛ

НОЛУЧЦВЦНС на СИИСЪКЦ С УЧЦСТНИЦИ Н НРСДСТЦВСННТС ОфСРТИ.

2. при ОТКРИТИ" КОНКУПС "0 са НЮЦЪЛЖСНН. НО "МИТ право ча НПНСЪСТВЯГ ЛИЧНО "ЛИ ЧПСЗ

УНЪЛНОМОНЦСННПСЦСГЯВИТСЦТ НПН ПИООТИГЯ на КОМНСИЯТИ С.“!СТТ НПСЩСГИВЯНС НИ ЩОКУМСНТ

за “ИМОЛНЧПОСТ " НЪЛПОМТПЦПОНТ ||ПСЩСТНВЛЯВИННЯ.

3. КОМИСИЯТЦ ОТВЦРЯ ОЧШРППС НО РСДЦ на ТЯХНОТО НОСТЪНВШТС И НРОВСРЯВЦ ОТ:/ТЪРЖЦНИСТО НД

НОСТЪНИЛИТС ОфСрТИ СЪГЛЦСНО ИЗИСКВЦНИЯТЦ на ЧЛ. 18 ОТ ТТЦРСДОЗУШ. КОМИСИЯТП ПРОВСРЯВЦ

ИНФОРМИЦИЯТИ.НОСОЧСТШ В ”ЗЦЯВЛСНИЯТЦ НИ УЧЦСТНИЦИГС.”за КОЯТО ИМО СЛУЖСОСН ЛОСТЪН.

4. Комисията отстранява от конкурса участник:
1. който ттс с представил някой от изискуемитедокументи по чл. 18 от Наредбата;
2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство но чл. 18. ал. 1. т. 3 от
Наредбата ;

3. който е представил оферта. която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия на въвлояштеля.

5. „С СС ОТНЦРЯТ И НС СС РЗЗГЛСЖДИТ ЦСНОВИТС НРСДЛОЖСНИЯ НИ УЧИСТНИТНТГС. КОИТО са
ОТСТРЗНСНИ ОТ НО-НПТИТЪШНО УЧЦСТИС.

6. В открития конкурс комисията отваря пликове "Ценово предшожеппс" тта всички
допуснати учаетпипн и съобщава всички направени прецшожсппя. Предложения. подадени в

плик "Ценово предложение". които надвишават предварително обявената от втштояоттеля
начална цена. не участват в тотаеирапето.

7. УЧЦСТНИЦИТС. НЦНРЦВИЛИ ЦСНОВИ НРЩНЮЖСНИЯ С 20 ИЛИ НОВСЧС на СТО НО-ОЛЪТГО1ТРИЯТНИ ОТ

СРСЛТШПТ СТОЙНОСТ на НЦНРЦВСНИТС НРСЦЛОЖСННЯ ОТ ВСИЧКИ )”ЧЦСТННЦИ. НРСДСТЦВЯТ на
КОМПСИЯТЦ В СРОК ДВД РИООТНИ ДНИ ОТ НОЛУЧШШНСТО на ИСКШТСТО “да ТОВЦ НОЛРООНИ НИСМСТШ

ОООСНОВКЦ за ООРЦЗУВЦНСТО И.

8. КОМИСИЯТЦ МО7КС ДШ НРИСМС писмената ОООСНОВКЦ. когато са НОСОЧСНИ ООСКТИВНИ

ООСТОЯТСЛСТВД. СВЪРЗННИ СЪС:

Т. ОРИГИНШТНО РСНТСНИС ”ЗИ ИЗПЪЛНСНИС на ДСИНОСТУГЦД

2. НРСДЛОЪКСНОТО ТСХНИЧССКО рСШСНИС:
3. НаЛИЧИСТО на ИЗКЛТОЧНТСЛНО ОДЦНОНРНЯТНИ УСЛОВИЯ “за )”ЧаСТНИКЗС

4. ИКОНОМИЧНОСТ ПРИ РГЗНЪДТНСНИС на ЛСЙНОСТГЦ.

9. КОГЗТО )”ЧЦСТНИКЪТ НС НРСДСТаВИ В СРОК писмената ОООСНОВКЗ ИЛИ КОМИСИЯТН ПРСЦСНИ. ЧС

ПОСОЧСНИТС ОбС ГОЯТСЛСТВИ НС СЦ ООСКТИВНИ.КОМИСИЯТА ГО ОТСТРЦНЯВЦ.

10. КОМИСИЯТД ОЦСНЯВЦ НРСДЛОЖСНИЯТЦ 1121 УЧЦСТНИЦИТС СЪПЮСНО ТСрИТСРИИТС. НОСОЧСНН В

ДОКУМСНТШ[ИЯТЗ"321 УЧЦСТИС В КОНКУРСИ. :: НРИ ОТКРИ!" КОНКУРС ОИРСДСЛЯ ЮШСИРЦНИЯ НД ПЪРВО И

НЕ] ВТОРО МЯСТО.

11.1(ОМНСИЯТЦ ОНРСДСЛЯ ЮШСИРЦНИЯ НИ ПЪРВО И НЦ ВТОРО МЯСТО УЧЦСТННК В ОТКРИТИ?! КОНКУРС

"за КОНКрСТНИЯООСКТ СЪООРПЗНО ВРСМСТО НЦ НОДШВЦНС на О(|)Ср”121111. КОГЦТО:

]. ДВЦМЦ ИЛИ НОВСЧС )“ЧЦСТНИНН СЦ НРСЛЛО7КИЛИ СДНШКВЦ НИИ-НИСКИ ЦСТШ - ПРИ КРИТСРНН НИИ-

НИСКЦ ЦСНЦД

2. ][ВЦМЦ МЛН НОВСЧС УЧЦСПТИЦИ СЦ С СЛНЦКВИ РЕЗУЛТЦТИ. ВКЛТОЧИТСЛНО НО НОКПЗЦТСЛЯ С НЦИ-

ГОЛЯМЦ ТСЖССТ - НрН КРН ГСРНН НКОНОМНЧССКН Н21Н>ИЧГОД1НЦ ОфСРТЦ.



12. КОГЦТО С ПОДПДСНЦ оферта само ОТ СДИН )”ЧЦСТПИК. КОМИСИЯТЦ Я |?213ГЛСЖДШ И КОГЦТО

УЧЦСПТНКЪТ ОТГОВЦРЯ 1111 УСЛОВИЯ“). ”321 ДОПУСКЦНС. ВКЛТОЧИТСЛНО предложението му С ИЗГОГВСНО

В СЪОТВСТСТВИС С ИЗИСКВЦПИЯТН НП ВЪЗЛОЖИ ГСЛЯ. ТОЙ СС ООЯВЯВД за ИЗПЪЛНИТСЛ.

13. Участпититте. класирани тта ттърво и на второ място. са длъжни от момента тта

попълването тта декларацията по чл. 18. ал. 1. т. 3 от Наредбата до сключването тта договора
да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.

14.1(ОМИСИЯТЦ СТ-СТНВЯ ПРОТОКОЛ ”321 РЗППТСЖЛШ|СТО. ОЦСПЯВДПСТО И КЛЦСИРДПСТО 1121

УЧЦСТЛИПИТС. КОИТО СС ПРСЦШВД 1121 1511311О7КИТСЛЯ ”111 УТ1311>РЖЦ1211121||С.

15. Заседанията на комисията ттри открития котткурс до изтотвяпето на протокола са
публични.

Х1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Комисията оценява офертите по критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА.
За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника. предложил пай-ниска

цетта за съответния обект. за който участва.

ХП. ХОД НА КОНКУРСА
Открития конкурс протича в следните етатти:
Първи етап - регистрация на участниците за участие в конкурса. чрез вттисватте в

Регистъра по реда и часа тта подаване на ирсдложеттията в деловодството на Община
Сунгурларе

Втори етап - допускане тта тшпдидатите за участие чрез проверка редовността и

достоверността на документите в плик А.

Трети етап. - отварятте тта плик "Ценово предлткспие". обсъждане и оценка
редовността па щрерттттс.

Четвърти стаи - класиране на участттипите. съставяне и ттодттисваттс па протокол за
проведения котткурс

Пети етап -издавапс тта заттовед за обявяване тта класираттето и определяне тта

изпълнител. или прекратяване тта процедурата.
Шести етап-сключваттс на договор.

Х|П. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ
Депозит те на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31. 32 и чл. .

от НУРВИЛ1 "ГДОСПЛНП1.

„а и

ХП. СКЛК)ЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.Възложитепят сключва писмен договор с участника. определен за изпълнител на
дейността.

2.Дотовора ПО 11 СС ВКЛЮЧВЦТ ЗЦДЪЛЖНТВЛНО ВСИЧКИ ПРСДЛОЖСНИЯ 1121 участника В хода на
ПРОВСДСНИЯ КОНКУРС. ВЪЗ Основа на КОИТО С ОПРСДСЛСН 321 ИЗПЪЛНИТСЛ.

3.Договорът се сключва в 14-дпевсп срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне тта изпълнителя. или
2. стюбщаваието на заповедта за определяне тта изпълнител. когато е доттусттато

ПРСДЦЗЦРПТСДП10 1131! ЪЛПСПНС.

4.171РИ ПСЯВЯВОПС ИЛИ ОТКЪГЗ 1111 )“1111С,1"|111К11. определен за ИЧ||1>ЛНИТСЛ. ,?[21 СК311ОЧИ ДОГОВОР 11

СРОКЗ ПО Т. 3. НСПРСДСТЦВЯПС 1121 ИЗИСКУСМИТС ДОКУМШГТИ ИЛИ ПСДОКЦЗВИПС С ТЯХ 1121

,”.ТСКЛЦРИРППИТС ООСТОЯТСЛСПЩ ВЪЮ|ОЖ1ТГСЛЯТ СЪС 411111ОВСД ОПРСЦЮЛЯ ”121 ИЗПЪЛНИГСЛ УЧЦСГПИКЦ.

КЛИСИРЦП 1121 ВТОРО МЯСТО.

5. В СРОКИ 110 13 )“111С”1"1111К"1)Т.ОПРСДСЛСП "521 11311Ъ11|1111*С.1|. С ЛЦЪЖСН 1121 ПРСДСТЦВИ:



5.1. всички необходими документи. доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпечеттост. които е декларирани
5.2. ттомер на документ за вттасяттс на допътпптгелпа ттарична сума - в случаите. когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие. или учредена в ттолза на
възложителя банкова гаранция за изпълнение тта договора:
5.3. свидетелство за съдимост на (|)изичеекото лице или тта лицата. които ттредетавляват
съответния у частттик съгласно Търговския закон или закштодате:тетвото тта държава - члеттка
тта 1-Европейския съюз. или на друга държава - страна но (”поразумсттието за [Европейското
икономичсетю |гросгранегво.където участникът е регистрират-т;
5.4. Документ удостоверяватп липса тта парични зантължсния към държавата устаттоветти е
влязъл в сила акт на компетентен оргатт.

6. ДОКУМСНП/ГГС 110 Г.5 СЛСДНЦ да са вали,-[пи КЪМ ЦПТПГЦ Нд ПОДПИСВгП-Ю 1121 ДОГОВОРД 11 СС

ПРСДСТЦВЯТ В ОРИГИПЦЛ ИЛИ ”31186130110 ОТ )“ЧЦСТПНКЦ КОПИС. 11ри ПРОЛСГЗВЯПС 1121 ”ЗШЗСРСПО КОПИС

УЧЦСТНИКЪТ представя И ОРИГИНДЛЗ ”321 СРаВПСНИС.

7. свидетелство за съдимост тта (])изичсското лице или на лицата. които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или закоттодателствого на държава - членка
на Европейския съюз. или на друга държава - страна тто Споразумението за 1-1вропейекото
икономическо пространство. където участникът е регистриран се представя и за
ттодизпълттитслите в случаите. в които е предвидено участието на такива.

8. В З-ДПСВСН СРОК ОТ Р1”З”1"ИЧПНСТО 1121 СРОКН 110 Т.3 КОМИСИЯ. определена ОТ ВТНДЮЗКИУГСЛЯ.

ПРОВСРЯВЦ РСЛОВПОСГГЦ И СЪОТВСТСТВПСТО 1121 ПРСЛСГЦВСНИТС ДОКУМШГГИ 110 ”115. за КОСТО СС

ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ. ПРОГОКОЗГ1Я1"СС УГВЪРЖДЦВЗ ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ В 3-Д11СВС11 СРОК И се публикува
1121 И НТСРНСТ СТРЩШЦДТД Му.

9. Договор тто т. 1 тте се сключва е участник. определен за изттълпител. коиго:
1. в установения срок не представи документите тто т. 5 или представените документи ттс

отговарят тта условията за провеждане тта тцюпедурата:
2. има парични задължения към държавата устаттоветти е влязъл в сила акт на комттетстттетт

орган.
3. има парични задължения към Община Сунгурларе. установени е влязъл в сила акт на
компетстттеп държавен орган. съответно - има задължения към общината. устаттоветти е

влязъл в сила акт тта компетентен орган. когато възложител е община.

10. Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят
обстоятелствата по т.9, ттодт. 1. възлткителят издава заповед. с която определя за изтгълттител

класирания тта второ място. 110 от ноцтсттис на определения клаеиратт се прилагат
последователноразпоредбите тта чл. 23. ал. 6 и чл. 35. ал. 5 и 8 от Наредбата.

11 В СНУЧЦЙ. ЧС ОТ МОМСНГЦ на СКЛ1ОЧВННС на ДОГОВОРА ДО 1111Ч1Л1ОТО 1121 НСГОВОТО ИЗПЪЛНСНИС

има срок ПО-ДЪЛЪГ ОТ 30 ДНИ. 311ДЪЛ>КИТС11НО В НОГОВОРЦ СС ВКЦПОЧВНТ КЛЗУЗИ ”321 правата И

”ЗЦДЪЛЖСНИЯ71ППЦ СТРЦННТС при СВСН714УШ111О ВЪЗНИКВЦПС 11:11 (РОРСМЗЖОРПИ ООСТОЯ1ЕЛСТВЦ.

Настоящите конкурсни условия са разработени съгласно изискванията на Закона за
горите " |1УРВИДГТДОСПДНГП, като за неуредените "(шоженни в “тях се нршшги
Наредбата
За контакти и информация -инж. Д. Гавазов -3ам.кмет на Община Сунгурларе.


