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гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” М.» 2
тел: 05571/5063; факс:5585; е-тай:Кшегзипгийагефуаьиьв

м

7

, ЗАПОВЕД
........./ ....... 10.2019 г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ; чл. 49, ал.1, т. 2, чл. 65, ал.1, 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” (посл. изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019 г.) и утвърден график от Кмет на
Община Сунгурларе,

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
по реда на чл. 49, ал.1, т. 2 от Наредбата, от обект М) 1915 на територията на Община
Сунгурлре, общински горски територии, включен в ГП 2019 г., по цени (без ДДС), количества
и категории дървесина, както следва:
Общата начална цена на Обекта е:
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1915 38 202.00 лева (тридесет и осем хиляди двеста и два лв.) без ДДС
2. Продавач: Община Сунгурларе представлявана от инж. Васил Пандеиев, в качеството
му на Кмет, ЕИК 000057250, седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, ул. „Георги
Димитров” М.» 2,
Лица за контакти:
инж. Димитър Гавазов - Директор Дирекция ОГТШ
3. Участниците в тайния търг следва да внесат предварително, определената с
настоящата заповед гаранция за участие в процедурата, а именно:
За обект М: 1915 - 1 910 лева (хиляда деветстотин и десет лв..)
Определената гаранция за участие в процедурата е вносима по набирателна сметка на
Община Сунгурларе - 1ВА1Ч:ВСЗбПМСК70003321757314; В1С НМСКВСЗЕ , Банка
Ле

„УниКредит Булбанк“ АД,гр.Сунгурларе .

Гаранцията за участие следва да е внесена по сметката на Община Сунгурларе до 16,00
часа на 18.10.2019 год. В документа за внесена гаранция за участие се посочва вид на
процедурата и номер на обекта.
4. Краен срок на действие на договора - 31.12.2019 г.
5. Участниците в търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
следва да бъдат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и Да притежават
удостоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина” от настоящата процедура.
6. Необходими докшенти за участие
За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците трябва да депозират в
деловодството на Община Сунгурларе плик - оферта, която задължително съдържа:
2) Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва,
името на участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника
в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност и срокът на валидност
на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане
на търга;
б) ДСКЛ-ЗЩ че участникът:
- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 3213 от Наказателния кодекс;
- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
- 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
(ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Сунгурларе и на Директора на Дирекция ОГТМП;
- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
-не е лишен от право да упражнява търговска Дейност;
-няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
- е внесъл гаранция за участие в търга;
- отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на
дейността, а именно, че притежава, собствени или наети, минимум 3 (три) бензиномоторни
триона за срок не по-малък от определения срок за сеч в обекта и има сключени трудови
договори с минимум 3 (три) 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.
в) плик „! !еново преддожение”;
7. Определения за купувач участник, представя гаранция за изпълнение на договора в
размер на 10 на сто от достигната стойност на обекта.
8. Срокът за валидност на предложенията е 90 (деветдесет) календарни дни.
9. Критерий за класиране на офертите - НАЙ-ВИСОКАПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.
10. Участниците в търга с тайно наддаване могат да изтеглят документацията от
интернет странтщата на продавача без заплащане или да я закупят от касата на Община
Сунгурларе всеки работен ден от 9:00 17:00 часа, краен срок - 16:00 часа на 18.10.2019 г.
Цената на Тръжната документация е 10,00 (десет) лева без ДДС.
11. Участниците трябва да депозират в деловодството на Община Сунгурларе, с адрес:
Сунгурларе,
ул. Георги Димитров” М92 - краен срок до 17.00 часа на 18.10.2019 г.,
гр.
запечатан непрозрачен плик-оферта, в който се поставят документите, изисквани от
продавача, съгласно чл.18 от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово
предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта.
12. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в
21.10.2019 г. на Комисия, изрично назначена от Кмета на Община Сунгурларе за разглеждане
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и определяне на офертата, с която е посочена най-високата цена за обекта. Мястото за
провеждане на търга с тайно наддаване е: гр. Сунгурларе, на административен адрес ул.

„Георги Димитров” М92, административна сграда на Община Сунгурларе.
При търга с тайно наддаване не са задължени, но имат право да присъстват

участниците - лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията,
след представяне на дощмент зщмоличност д пълномощно от представлявания.
13. Възложителят не допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга с тайно

наддаване участник.
14. Цена и начин на плащане.
Първата вноска е в размер на 20 % от стойността на договора и се заплаща в тридневен
срок след сключването му. Останалата част от достигнатата стойност на обекта се заплаща от
купувача в З-дневен срок, след изготвяне от страна на Продавача на фактура за действително
добити и приети количества дървесина, след изчерпване на сумите по авансовата вноска и
съгласно графика за изпълнение на договора.
При забава В изпълнението, Купувачът дължи авансова вноска до размера на посочените
в графика количества.
15. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на
чл.53, ал. 1 от „Наредбата“.
16. Утвърждавам тръжните документи, които съдържат:
Копие от настоящата заповед;
Проект на договор;
Условия за участие в търга;
Образец на декларация по чл.18, ал.1, т.3;
Образец на декларация по чл.52, ал.6;
Образец на заявление;
Образец на ценово предложение
17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Гавазов - Директор
Дирекция ОГМПТ към Община Сунгурларе.

