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

ЗАПОВЕД
щ
Л! .(.../М.......... 10.2019 г., гр. Сунгурларе
На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.2; във
връзка с чл. 65, ал. 1 и ал. 2 ,във връзка с чл.38,ал.1 и ал.2 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
(Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм.
и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 201бг., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ.
бр.26 от 29 Март 2019г /Наредбата-за краткост/ ,

НАРЕЖДАМ:
1.

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА по реда на чл.46, т.1 и чл. 49, ал.

1, т. 2 при

условията и по реда на 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 за възмездно ползване на дървесина чрез
предоставяне на сечища.
Вид на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
П. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩЕ В ОБЕКТ М 1917; на територията
на Община Сунгурларе, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Обект М 1917; Подотдели, вид и прогнозно количество на
сортиментите, начална цена, мерна единица за определяне на обем:
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Обектът се намира в землището на Община Сунгурларе, общински
горски територии.
Окачествяването на добитите асортименти ще се извършва по БДС.

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между
действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се
извършва по предложената от участника цена за 1 м3 на действително добитите
количества сортименти дървесина.
Забележка: За покриване на критериите по т. 7 от заповедта е валидно
общото количество преработена дървесина в собствен (регистриран на името на
участника) обект по чл.206 от Закона за горите да е за не по- малко от 50 на сто от
посоченото по - горе в заповедта.
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2. Срок за изпълнение 31.12.2019 г.
Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно съгласие между
страните и допълнително договорени с анекс условия на плащане на дължимата сума,
при условията на чл. 51, ал. 3 от Наредбата.
3. Критерий за оценка на офертите - най - висока предложена цена
4. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5% от стойността
на обекта, определена по реда на чл. %, ал. 2 от Наредбата, - 1 787.00 лв.
Гаранцията за участие се внася единствено по банков път по банкова сметка на
Община Сунгурларе - 1ВАМ ВС86Н1ЧСВ70003321757314; В1СШЧСКВС15Р
, „УниКредит Булбанк“ АД,гр.Сунгурларе всеки работен ден от 08,00 до 16,00 часа
от обявяване на процедурата до 18.10.2019. включително.
5. Размер на гаранцията за изпълнение на договора определена по реда
на чл. %, ал.5, т.2 от Наредбата е сума в размер на 10% от достигнатата цена по
договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
5.1. банкова гаранция, учредена в полза на продавача;
В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава
само след писмено известие от продавача.
5.2. парична сума.
Участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за
изпълнение.
Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде
под формата на парична сума, към внесената от него гаранция за участие, същият
довнася сума до 10 % от достигнатата цена за обекта, която е гаранцията за изпълнение.
В 5 - дневен срок от влизането в сила на заповедта за обявяване на класирането и
определяне на купувач, а в случаите по чл. 23, ал. 3 от Наредбата от издаването й,
определеният за купувач участник следва да представи на продавача номер на
документ за внасяне на допълнителната парична сума. Ако спечелилият търга е избрал
банкова гаранция, в същия срок представя оригинал на документа за банкова гаранция,
учредена в полза на продавача.
6. Условия и начин за плащане на цената: Заплащането се извършва по
достигнати цени от спечелил участник в проведения търг на вноски. Авансовата
вноска е в размер на 20 % /двадесет процента! от достигнатата стойност на
правото на ползване за насаждението и се заплаща в
датата на влизане в сила на договора, по банкова сметка на Община Сунгурларе,
[БАМ ВСЗШНСК70003321757314; В1С ПМСВВСЗР , „УниКредит
ОГТМП

Ш

Булбанк“ АД,гр.Сунгурларе.
Специфични, технически и квалификационни изисквания за извършване на
дейността:

7.1. До участие се допускат фирмите, които отговарят на условията на чл.115,
ал. , т.1, буква „а“ и т.2 от ЗГ. За участниците е задължително да са подали заявление в
Община Сунгурларе, Дирекция ОГТМП, в което да са посочили количеството
дървесина, което желаят да закупят през 2019 г. в срока съгласно чл.38, ал. 5 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
1
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територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
7.2. Участниците трябва да разполагат с необходимите собствени или закупени
на лизинг мощности за преработка на съответните категории и сортименти - предмет на
продажбата, които не са краен продукт за реализация от временен склад, разположени в
обект по чл. 206 от ЗГ на територията на съответната община.
7.3. Кандидатът следва да докаже обем преработена дървесина в регистриран
на негово име обект по чл. 206 от ЗГ на територията на съответната община в размер не
по - малко от 50 на сто от количеството по раздел 11,т.1 от настоящата заповед.
Доказването става с приета от РДГ Бургас "обобщена справка за количествата на
постъпилата, преработена и експедираната дървесина" за 2018 година по образец на чл.
13, ал.7 от Наредба М91 от 30.01.2012 г. за контрол и опазване на горските територии.
7.4. Кандидатите представят документ за съответствие е международен
стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив
и/или преработка на дървесина. Документът за съответствие следва да удостоверява, че
търговецът прилага някоя от следните системи:
- устойчиво управление на гори, или
- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
7.5. До участие се допускат лица, които нямат прекратени и/или неизпълнени
действащи договори за добив и/или продажба на дървесина и/или задържани в полза на
Община Сунгурларе гаранции за виновно неизпълнение на договор за период от три
месеца, предхождащи провеждането на настоящата процедура. Обстоятелството се
проверява служебно от комисията за провеждане на търга.
7.6. Технически и квалификационни изисквания към участниците:
Да са минимум технически оборудвани със собствена или закупена на лизинг,
техника за обекта, както следва:
> Моторни триони - 3 (три) броя регистрирани в КТИ /за техника закупена и
регистрирана преди 01.01.2016 г. или регистрани в съответната ОД
“Земеделие“ /за техника придобита след 01 .01 .2016 г./, съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделска и горска техника (изм. и доп. ДВ бр. 95
от 08.12.2015 г.в сила от 01.01.2016 г./;
Да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1/един/ лесовъд,
регистриран в ИАГ за съответната дейност. Не се прилага, когато физическото лице,
едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е
лесовъд, регистриран за дейността „планиране и организация на добива на дървесина”.

да имат назначени на трудов договор правоспособни лица за извършване на
добива на дървесината;
- 3 (три) бр. мотористи на моторен трион, със свидетелство за
правоспособност за работа с моторни триони, наети за срок не по-кратьк от срока
на договора;

Не се допускат до участие в търга и се отстраняват участници, които не
отговарят на изискванията на чл.61, ал. 5 от Наредбата, а именно:
- Не са представили НЯКОЙ ОТ ИЗИСКУСМИТС ОТ продавача документи или те са
представени ВЪВ ВИД И съдържание, различни ОТ ИЗИСКЗНИТС ОТ продавача;
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за които се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 58, ап.1,
т.3 от Наредбата,
се отстраняват,
-

8. За участие в търга кандидатите представят:
8.1. Заявление за участие по образец, в което се посочват обекта, за който се

отнася - Шриложение М.- 1/;
8.2. Декларация за внесена парична гаранция за участие и за отсъствия на
обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- Приложение М: 2;
8.3. Декларация за ЕШС - Приложение МЗ
8.4.. Удостоверениеот РДГ - Бургас, че кандидатът притежава обект регистриран по

чл. 206 от ЗГ

8.5. Доказателства, че притежава собствени или закупени на лизинг мощности за
преработка на съответните категории и сортименти - предмет на продажбата, които не
са краен продукт за реализация от временен склад, разположени в обект по чл.206 от ЗГ
на територията на съответната община.
Доказва се с „обобщена справка за постъпилата , преработената и експедираната
дървесина“ през периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г., по образец на чл.13, ал.7 от
Наредба На 1 от 30.01 .2012г. за коншопа и опазване на горските територии, за
преработено количество дървесина не по-мапко от 50 на сто от количеството посочено
в т. 1.1. от настоящите условия.
8.6. документ за съответствие е международен стандарт, издаден от независим
орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина.
Документът за съответствие следва да удостоверява, че търговецът прилага някоя от
следните системи за:
1. устойчиво управление на гори, или
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
8.7. Ценово предложение.
8.8. Списък с представени документи за участие;
9. Получаване на тръжните документи: Тръжната документация може да бъде
изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на Община Сунгурларе или
закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на Дирекция
„ОГТМП“ Община Сунгурларе всеки работен ден до 16:00 часа до 18.10.2019 г.
10. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в търга с
явно наддаване: Всеки работен ден до 16,00 ч. на 18.10.2019 год. в деловодството на
Община Сунгурларе..
11. Място, ден и час за провеждане на търга с явно наддаване: на

Ш
ЩЩШЩШШШ
Сунцрлар

Търгът с тайно наддаване завършва със заповед за обявяване на класирането на
участниците на първо и второ място и определяне на купувач или за прекратяване на
търга от органа, открил процедурата, която се издава в тридневен срок от
утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава в тридневен срок от
издаването на всички участници по реда на чл. 61 от АПК.
12.13 същия срок заповедта се пубшакува и на интернет страницата на ((Община
Сунгурларе“.
13. Определеният за купувач участник сключва в 14 - дневен срок от
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влизането в сила на заповедта за определяне на купувач им от съобщаването й, когато е
допуснато предварително изпълнение писмен договор с Кмет на Община Сунгурларе,
като преди подписването му е длъжен в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата да представи
пред продавача документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, както следва:
13.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа
и кадрова обезпеченост, които е декларирал, а именно:
- има сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1/един/ лесовъд,

регистриран за съответната дейност;
Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на
управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността
„планиране и организация на добива на дървесина”.
- има наети с трудови договори, регистрирани в НАП минимум 3 бр. лица за
извършване на добива в обекта - 3 бр.правоспособни мотористи на моторен трион, ЗА
ЦЕЛИЯТ СРОК НА ДОГОВОРА.
- има необходимия минимален брой ,осигуряваща извършване ползването на
дървесина от съответния обект, а именно:
- моторни триони - 3 бр.- собствени, или закупени на лизинг, за които се
предоставят регистрационни талони;договори и фактури за закупуване, договори за
покупка на лизинг;
13.2. номер на документ за довнасяне на допълнителна парична сума в
10
% от достигнатата цена за обекта, представляваща гаранция за изпълнение
размер до
или оригинал на документ за банкова гаранция, учредена в полза на продавача;
13.3 свидетелство за съдимост на физическото лице итн/1 лицата, които
представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството
на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е
регистриран. Същото е със срок на валидност до 6 месеца от датата на издаването му
13.4. Декларация - приложение На 4, че ще спазва изискванията на регламент /ЕС/
М9995/2010г. на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.;
13.5. Опис на представените документи при скючване на договора.
Документите по т. 13 следва да са валидни към датата на подписване на
договора, като се представят в оригинал или заверено копие. При представяне на
заверено копие участникът при поискване от комисията е длъжен да представи и

оригинала за сравнение.
14. Нареждам настоящата заповед и документацията по провеждане на
търга да се публикува най-малко в 15 (петнадесет) дневен срок преди деня на
провеждането на търга с тайно наддаване, на интернет страницата на Община
Сунгурларе. Екземпляр от заповедта да се постави на видно място в сградата на
Община Сунгурларе.
15. Определям лице за контакти инж. Димитър Гавазов
Община Сунгурларе.

-

ектор ОГТМП,

