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[. ОБЩА ЧАСТ.
1.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНАТАПРОЦЕДУРА.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на
потенциалните купувачи да се запознаят с предмета на търга, условията за участие,
изисквания към участниците и процедурата по провеждането му.
Правно основание за откриване на процедурата: чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за
горите, чл. 75, ал. 1, т. 2, чл. 76а, ал. 1, чл. 78, ал. 2, чл. 65, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 15. ал.
3 и ал. 4 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 (Наредбата).
Вид на процедурата: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна
дървесина на корен от горски територии - общинска собственост ,стопанисвана от
Община Сунгурларе и попадаща на територията на Община Сунгурларе.
2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА,МЯСТО, СРОК И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.
2.1. Предмет на процедурата е продажбата на стояща иглолистна дървесина на
корен, включена в Обект Л22001, съставляващ маркираните за добив насаждения,
включени в годишен план за ползване на дървесина през 2020год. За следващите
години от действие на договора насажденията, предвидени за продажба ще бъдат
определени с допълните споразумения по чл. 80, ал. 1 от Наредбата и съобразно обема,
посочен в т. 2.2 от настоящата документация.

,

За насажденията, включени в обекта през 2020 год. прогнозната стойност, технология
на извоза и срокове на изпълнение са както следва:
2.2. Средногодишен прогнозен обем за продажба на стояща дървесина на корен:
За първата година на договора, включваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
обема е 7459.00 пл. куб.
За следващите календарни години (2021г., 2022г., 2023г. , 2024г.,2025г.,2026 г.,2027
г.,2028 г.,2029 г.,2030 г.,2031 г.,2032 г.,2033 г.,2034 и 2035 г. ) от действието на
договора (с период 01.01. до 31.12. на съответната година) количеството стояща
иглолистна дървесина На корен от обекта, предмет на търга, изразено в процент от

годишното ползване на дървесина на Община Сунгурларе по години за срока на
действие на договора е:
- за 2021год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %,
- за 2022год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %,
- за 2023год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %
- за 2024год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2025год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2026год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2027год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2028год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2029год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2030год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2032г0д. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2033год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2034год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %. и
- за 2035г0д. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
Посочените В предмета на процедурата количества дървесина са ПРОГНОЗНИ.
купувачът се задължава да закупи ЦЯЛОТО добито количество дървесина на временен
склад.
2.3. Място за изпълнение - продажбата на стояща иглолистана дървесина ще се
извършва от насажденията, включени в обект М 2001 и попадащи на територията

на Община Сунгурларе.

2.4. Срокът на договора е 15 (петнадесет) години, считано от датата на сключване на
договор със спечелия тайния търг участник , до датата на освидетелстване на всички
сечища, но не по - късно от 31.12.2035год. През последната година от изпълнение на
договора (2035год.), при наличие на условията на чл. 80, ал. 7 от Наредбата срокът
на договора се удължава с една година, но не по-късно от 31.12.2036год.
Ежегодно в срок до 31.01. на текущата година към договора се подписва допълнително
споразумение, с което за текущата календарна година се определят обекта, в който ще
се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на дървесината по
асортименти и дървесни видове, както и стойността на гаранцията за изпълнение на
договора. допълнителното споразумение влиза в сила, след представяне на
актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
2.5. Начин на изпълнение - дървесината ще се добива на временни складове, съгласно
одобрен/и технологичен/и план/еве, на основание чл. 53 от Наредба Ме 8/05.08.2011год.
за сечите в горите. Технологичните планове за насажденията, включени в обекта:
- за първата година от действието на договора са приложени към настоящата
документация;
- за следващите години от действие на договора се прилагат към допълнителното
споразумение за съответната година.
3. СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА.
Стойността на обекта за 2020г. е посочен в таблицата по т. 5 от Заповедта за откриване
на търга и е без включен ДДС, а информация за прогнозната асортиментна структура на

маркираната дървесина и началните единични цени по асортименти без включен ДДС
са посочени в Приложение МЕ 9 /График/ към тръжната документация.
Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие на договора се
извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и
формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното увешчение по
дървесни видове и асортименти. При наличие на разлики между количествата
действително добита дървесина и посочените в тръжната документация, заплащането
ще се извършва от купувача по достигната на търга цена, изчислена за един плътен
кубичен метър и формирана, и разпределена пропорционално спрямо процентното
увеличение по дървесни видове и асортименти.
За следващите години от действие на договора цените на асортиментите дървесина се
определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при
провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат
при провеждане на процедурата.
Плащането на цената ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин:
1. Първата вноска е в размер на не по-малко от 10 (десет) на сто от договорираната цена
с включен ДДС и се внася от Купувача, до 3 дни от подписване на договора. Не се
допуска транспортиране на дървесина, ако не е внесена авансова вноска по договора.
2. За следващите години от действие на договора Първата вноска е в размер на не помалко от 10 (десет) на сто от договорираната цена с включен ДДС и се внася от
Купувача, до 3 дни от влизане в сила на подгшсаното споразумението по т. 2.4., абзац
втори от настоящата документация. Не се допуска транспортиране на дървесина, ако не
е внесена авансова вноска по договора.
3. Размерът на следващите авансови вноски за всички години от действие на договора е
не по малък от 10 (десет) на сто от стойността на дървесината за съответната година с
включен ДДС, който се заплаща в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на
изготвяне на приемателно - предавателния протокол по предходно платената
дървесина. Този срок за плащане се отнася за случаите, когато Купувачът е приел
дървесината, чиято стойност изчерпва размера на авансово платената вноска.
4. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от
направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно предавателен протокол дървесина.
5. Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с
допълнителното споразумение обща цена и при условията посочени в проекта на
договор.
4. ОГЛЕД НА ОБЕКТА.

Участниците за участие в търга с тайно наддаване може да извършат предварителен
оглед на всички насаждения, включени в обекта, и да се запознаят с условията, при
които ще се извършва добива и продажбата на дървесината.
Оглед на отделите включени в обекта може да се извърши в присъствието на
служител на Община Сунгурларе, всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. до 03.04.2020г.
включително, след осигуряване на транспорт от участника. Разходите за огледа са за
сметка на участникаЗа извършения оглед, участниците в търга прилагат писмена
декларация по образец (Приложение МП) .
5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРАТА.

Документацията за провеждане на търгът с тайно наддаване може да бъде изтеглена
безплатно от интернет страницата на Община Сунгурларе.
Документацията за участие в процедурата може да се предостави на заинтересованите
лица срещу предоставяне на платежен документ за внесени невъзстановими 10,00
(десет) лева без ДДС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в
деловодството на Община Сунгурларе, -до 03.04.2020 г. вкл.
Документацията може да бъде заплатена в касата Община Сунгурларе или по банков
път по сметка на Община Сунгурларе : 1ВАМ : В689ПМСК70008421757106 при банка
Уникредит Булбанк АД гр. Сунгурларе, В1С код: ПМСКВОЗР ,с код 447000.
6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Оферти за участие в търга ще се приемат в деловодството на административната сграда
на Община Сунгурларе, находящо се в град Сунгурларе, ул. „Г.Димитров”М92 всеки
работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 03.04.2019г. вкл.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на
Получаването И посочените данни се записват ВЪВ ВХОДЯЩ регистър ПО образец, 38 което
на приносителя се издава документ.
Продавачът не приема за участие в процедУРата и връща на участниците оферти, които
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан,
прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра на

получените оферти.
Продавачът няма право да отказва приемането и разглеждането на оферта на участник,
освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията на продавача или е
подадена извън определените срокове.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или оттегли офертата си.
До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат
писмено от продавача разяснения по документацията за участие. В срок един ден от
постъпване на искането продавачът публикува разяснението на интернет страница на
Община Сунгурларе, без да посочва лицето, направило искането.
7. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР.
7.1. Гаранцията за участие е определена при условията на чл. 77, ал. 2 от Наредбата и
следва да бъде преведена по банков път по сметка на Община Сунгурларе : 1ВАМ:
В689ШЧСК70008421757106 при банка Уникредит Булбанк АД гр. Сунгурларе, В1С
код: ПМСКВОЗР ,с код 447000.
Същата следва да е във формата на парична сума в размер определен в таблицата по т.

от настоящата заповед.
Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на Община Сунгурларе, в
срок до 03.04.2020 г. вкл.
Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 31 от Наредбата.
Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се предоставя
при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на
договора - до 31 януари на текущата година.
Определеният купувач всяка година от действие на договора представя гаранция за
изпълнение, която е в размер на 5 на сто от стойността на договореното за съответната
година количество дървесина.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на
определения за изпълнител или за купувач:
5

1. парична сума, внесена по сметка на продавача. Същата следва да бъде преведена по
банков път по сметка на Община Сунгурларе : 1ВА1Ч: В089ПМСК70008421757106 при
банка Уникредит Булбанк АД гр. Сунгурларе В1С код: ПМСКВОЗР ,с код 447000.
2. 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. Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде
под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно
или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.
В случаите по чл. 80, ал. 7 от Наредбата гаранцията за изпълнение в размер,
съответстващ на недобитото количество, за годината, през която не е добито цялото
количество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.
Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за
изпълнение, както и за заплащане на неустойките се уреждат в договора.
П. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

1. ИЗИСКВАНИЯКЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
До участие в търга с тайно наддаване се допуска търговец, който отговаря на следните

условия:
1.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ
за дейността - добив на дървесина по чл. 10, ал. 1 от Наредбата;
1.2. Да не е осъден е влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление
по чл.194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
1.4. Да не е в производство по ликвидация;
1.5. 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 придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) с директора на ДП и на съответните ТП;
1.6. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
1.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
1.8. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
1.9. Да няма парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила
акт на компетентен държавен орган;
1.10. Да е внесъл пълния размер на определената гаранция за участие в търга;
1.11. Заедно с посочените от него подизпълнители да отговаря на техническите и
квалификационните изисквания за извършване на дейността, определени в настоящата
документация за участие /когато е приложимо/;
Изискванията по точки 8.1.2., 8.1.5. и 8.1.7. включително се отнасят за управителите
или за лицата, които представляват участника, 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. Изискванията по т. 8.1.2. и т. 8.1.7., се прилагат за лицата по
чл. 18, ал. 4 от Наредбата.
1.12. Да е представил декларация за оглед на отделите/подотделите включени в обекта
за първата година от действие на договора, за който участникът участва, както и да се е
запознал с вида и начините за извършване на планираните дейности предмет на търга с
тайно наддаване;
1.13. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие
в търга с тайно наддаване;
1.14. Да е представил изискуемите документи, съгласно настоящата заповед и
документацията за участие;

1.15. Да притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на
дървесина - чл. 116, ал. 2 от ЗГ;
1.16. Да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и
квалификация за изпълнение на дейността (ведно с посоченият/те от него

подизпълнител/и, в случай че предвижда участие на такива при изпълнение на
дейността добив на дървесина), както следва:

наети на трудов договор работници, притежаващи необходимата квалификация и
правоспособност за извършване на дърводобивните дейности, собствена техника,
ТЕХНИЧССКИ ИЗПРЗВНЗ СПОРЕД изискванията на бЪЛГЗРСКОТО ЗВКОНОДЗТСПСТВО 38 работа В
горите, предназначена за извоз на дървесина за обекта, както следва:
-

1.17. Да докаже наличие на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка
на дървесина в обект по чл. 206 от ЗГ и обем преработена дървесина през предходната

година, съгласно годишната справка от дневника за преработена дървесина на
съответния обект, не по-малко от 50 на сто от годишното количество, посочено в
настоящата документация за участие,както и наличието на.
- наети на трудов договор работници - “Секач”-минимум 5 броя.
- наети на трудов договор водач на горска техника-минимум 2 бр.
- Собствена или закупена на лизинг специализирана горска техника за извоз на
дървесина-минимум 2 бр.
1.18. Да са подали заявление по чл. 75, ал. 2 от Наредбата.
Когато участник в търга е чуждестранно юридическо лице, документите за
участие, които са на чужд език, се представят в превод на български език.

Забележка: В настоящият търг с тайно наддаване не се допуска наемането на
подизпълнител за изпълнение на дейностите в обекта.
ИЗИСКВАНИЯПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ИЗИСКВАНИЯКЪМ ДОКУМЕНТИТЕ.

111.

1.

1.1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник,
следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал или копие

заверено от участника) за изпълнение на такива функции.
Не се допуска подписване на декларации Приложения

упълномощено лице.

М.»

2 и

М.!

4 от

1.2. Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в
случай че документите се представят на език различен от български, следва да се
представят в превод на български език.
1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции.
1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с
подтшс и печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“.
2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
Участниците в търга с тайно наддаване трябва да представят следните документи:
2.1. Заявление за участие по образец, в което се посочват обекта, 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,

срокът на валидност на офертата и опис на представените документи, както и
допълнително изискана информация (Приложение Ке 1)- представя се в оригинал.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице - данни, съгласно националното
му законодателство.
2.2. Декларация от участника за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение да 2)- представя се в оригинал.
2.3. Декларация от участника за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от Наредбата по
образец (Приложение М 3)- представя се в оригинал.
2.4. Декларация от подизпълнителя за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от
Наредбата по образец (Приложение М 4)- представя се в оригинал, когато е

приложимо.
2.5. Декларация от подизпълнителя за обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, от
Наредбата по образец (Приложение М 5)- представя се в оригинал, когато е
приложимо.
2.6. Декларация за технически и квалификационни изисквания по образец
(Приложение М.! 6) - представя се в оригинал.
2.7. Декларация за оглед на насажденията включени в обекта - по образец
(Приложение М 7)- представя се в оригинал.
2.8. Плик с надпис „Ценово предложение“ за обект М.! 2001, наименованието на
участника, в който е поставено ценовото предложение по образец (Приложение М.» 8) представя се в оригинал. Оферираната цена се предлага в левове без включен ДДС, с

точност до втория знак след десетичната запетая. Предложената от участника цена не
може да е по-ниска от обявената начална цена за обекта.
2.9. Договори за лизинг, извлечение от балансовите сметки или счетоводните
книги за ДМА, доказващи наличието на собствени или закупени на лизинг мощности
за преработка на дървесина в обект по чл. 206 от Закона за горите. В случай, че
участник представя извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за
ДМА, същите следва да бъдат заверени собственоръчно е положен подпис и печат на
участника. От направената заверка трябва да е видно, че представените документи са
актуални до 10 дни преди крайната дата за подаване на оферти в търга. За
удостоверяване на горното върху представеният документ се поставя дата, която да
удостовери, че е спазено изискването за актуалността на същата. - представят се като
заверено от участника копие.
По смисъла на 5 1, т. 26 от допълнителната разпоредба на Наредбата - Преработка
на дървесина е процес на употреба на дървесината в сферата на дъскорезното,
амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-хартиената
промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести плочи
и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез цепене
или дробене.
На основание чл. 75а, ал. 3 от Наредбата продавачът ще приема за доказване на
мощности по чл. 75а, ал. 2 от Наредбата машини, с които участникът ще
извършва преработка на дървесина по смисъла на 5 1, т. 26 от допълнителната
разпоредба на Наредбата.
2.10. Удостоверение издадено от съответното РДГ, по местонахождение на обекта по
чл. 206 от ЗГ, издадено не по - рано от един месец, преди крайната дата за подаване на
оферти. - представя се като заверено от участника копие.
2.11. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина Приложение М- 1 към Заповед М.- 926/10.12.2012г. на изпълнителния директор на

ИАГ, гр. София от дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206
от ЗГ, за който е издадено удостоверението по т. 2.10. От представената справка следва
да е видно, че участникът е преработил през 2019год. количество дървесина не по малко от 50 на сто от годишното количество, посочено в търга за обекта. - представя се
като заверено от участника копие.
2.12. Нотариално заверено пълномощно - представя се само в случаите, когато
документите за участие в процедурата са подписани от упълномощено лице.

ИЗИСКВАНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
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3.1. Всеки участник може да представи само една оферта, респективно едно ценово
предложение за обекта, включен в търга с тайно наддаване.
3.2. Офертата за участие в търга с тайно наддаване се подава в запечатан непрозрачен
плик от участника или от упълномощен от него представител или чрез куриерска или
пощенска услуга. Офертата следва да бъде постъпила реално в деловодството на
продавача в срока, посочен в раздел 1, т. 6 от настоящата документация. Продавача не
носи отговорност в случай, че участникът е избрал да изпрати офертата си чрез
куриерска и.тш пощенска услуга и същата не е постъпила в срок.
Върху плика задължително се посочват:

името на участника;
номер на обекта;
адрес за кореспонденция;
телефон и по възможност - факс и електронен адрес (е-таП).
3.3. В плика с офертата се поставят:
. попълнените образци и необходимите документи, описани в раздел Ш, т.2 от
настоящата документация, както и
- отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за обект М
2001 и наименованието на участника. Плика следва да съдържа попъштено и
подписано ценовото предложение на участника, изготвено по образец (Приложение М

-

8).

Към офертата задължително се прилагат описаните документи във вид и форма.
определени от продавача с настоящата документация.
4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на подадените офертите трябва да бъде минимум 90 (деветдесет)
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
Продавачът може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност
на офертите си до момента на сключване на договора, предмет на процедурата.
ТУ. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ.
1. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА ОФЕРТИТЕ.
1.1. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на: 06.04.2020г. от 10:30 ч. в
административната сградата на Община Сунгурларе, находяща се на адрес: град
Сунгурларе, ул. „Г.Димитров” М: 2 заседателна зала.
1.2. При провеждане на търга с тайно наддаване всеки участник няма задължение,но

-

има право да присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на
комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от
представлявания - когато е приложимо.

1.3. Провеждането на търга, в т.ч. разглеждане, оценяване и класиране на офертите, се
извършва от комисия. назначена с писмена заповед от кмета на Община Сунгурларе.
Действията на комисията се извършват в следната последователност:
След изтичане на срока за подаване на оферти, упълномощеното длъжностно лице,

приело документите, представя на председателя на комисията извлечение от регистъра,
ведно с подадените оферти.
Комисията започва работа в определените със заповедта за откриване на търга ден и

час.

След запознаването със списъка на офертите и участниците, членовете на комисията
подписват декларация по реда на чл. 21, ал. 6 от Наредбата.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра на
подадените оферти.
Офертите се разглеждат и проверяват за съответствие с изискванията, заложени в
заповедта за откриване на процедурата, настоящата документация и Наредбата, след
което комисията взема решение за допускане до по-нататъшно участие на участниците
в процедурата.
2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В

ПРОЦЕДУРАТА

Комисията взема решение за отстраняване на участник/ци от участие в процедурата във
всички случаи, когато:
2.1. Се установи, че участник не е представил някой от изискуемите документи по чл.
18;

2.2. Се установи, че за участник са налице обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от

Наредбата;
2.3. Се установи, че представената оферта е непълна или не отговаря на предварително
обявените от продавача условия.
След разглеждането и проверката за допустимост на подадените оферти, комисията
отваря пликовете с надпис ”Ценово предложение” на допуснатите участници и
съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово
предложение", които са по - ниски от предварително обявената от продавача начална
цена, не участват в класирането.
Пликовете с надпис ”Ценово предложение” на отстранените от участие участници не се
отварят.
3. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА офвгтитв - „НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА”.
4. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ.
Комисията определя класираните на първо и второ място, съгласно критерия „най

-

висока цена“.
Когато за обекта има двама или повече участници, предложили една и съща цена
комисията извършва класирането между тях съобразно времето на подаване на
офертата за участие.
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
участниците, който се представя от председателя на комисията, ведно с цялата
документация на органа, открил търга с тайно наддаване, за утвърждаване. Заседанията
на комисията до изготвянето на протокола са публични.
В три дневен срок от представяне на протокола, органът открил търга, издава писмена
заповед за определяне на купувач или за прекратяване на обявената процедура.
Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК и се
публикува на интернет страницата на ЮЦДП.
5. КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 6 ОТ НАРЕДБАТА.

5.1. В 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за обявяване на класирането и
определяне на купувач, а в случаите когато е допуснато предварително изпълнение на
заповедта за обявяване на класирането и определяне на купувач от издаването й,
определеният за купувач участник следва да представи на продавача, следните

-

документи:
5.1.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и
кадрова обезпеченост, които определеният за купувач, заедно с посочения от него
подизпълнител/и, ако е посочен такъв е декларирал;
5.1.2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в
полза на продавача банкова гаранция за изпълнение на договора;
5.1.3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които
представляват определеният за купувач, съответно посочените от него подизпълнители,
ако има такива, 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.
Посочените в т. 5.1.1.. 5.1.2. и 5.13. документи следва да са валидни към датата на
Подписване на договора И се Представят В ОРИГИНВЛ ИЛИ заверено ОТ купувача КОПИС.
При представяне на заверено копие купувачът представя и оригинала за сравнение.
5.2. В 3-дневен срок от изтичането на срока по т. 5.1. комисията, определена от
продавача, проверява редовността и съответствието на представените документи, за
което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от продавача в 3-дневен срок и се
публикува на интернет на Община Сунгурларе.
5.3. Договор за покупко - продажба не се сключва с участник, определен за купувач,
който:
5.3.1. В установения срок не представи документите по т. 5.1.1., 5.1.2. и 5.13. итш
представените документи не отговарят на условията за провеждане на търга;
5.3.2. Има парични задължения към държавата, установени е влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
533. Има парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила
акт на компетентен държавен орган.
5.4. Когато за класирания на първо място и определен за купувач участник се установят
обстоятелствата по т. 5.3., продавачът издава нова заповед, с която определя за купувач
класирания на второ място. По отношение на новоопределения купувач се прилагат
последователно т. 5.1 и т. 5.2.
Когато в офертата на спечелилия купувач е предвидено участие на подизпълнители, в
договора се посочват условията, ПРИ КОИТО Ще се ОСЪЩССТВИ изпълнението, както И
редът за промяна на подизпълнителя.
В случаите на промяна на подизпълнителя купувачът предоставя на продавача в срок
до 3 дни информация и документите по чл. 35, ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4 от
Наредбата, като промяната се отразява в договора с допълнително споразумение.
У. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Продавачът сключва писмен договор за покупко - продажба на стояща дървесина на
корен за обекта с определения в заповедта купувач.
Договорът задължително включва всички предложения направени от участника, въз
основа на които той е определен за купувач.
Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне
на купувач, или от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е
ДОПУСНЗТО предварително изпълнение.

При отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор в определения по-

горе срок, продавачът определя за купувач участника, класиран на второ място.
Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който в срока за сключване на
договор не представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. Документите следва да
са валидни към датата на подписването на договора и се представят в оригинал или
заверено от участника копие.
Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който има парични
задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган.
При сключване на договора купувачът представя на продавача и документите
удостоверяващи, че подизпълнителя/ите отговаря/т на изискванията, посочени в
процедурата - в случаите когато е предвидено участието на подизпълнител. Същото се
отнася и за случаите, когато купувачът реши да замени подизпълнител.
Във всички случаи при представяне на заверени копия на документи участникът
представя и оригинала за сравнение.
У1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Заинтересованите лица могат да получават информация на адреса за кореспонденция на
Община Сунгурларе, в рамките на работното време, както и на тел.: 0889499566 адв.Росен Диев - юрист при Община Сунгурларе.

