ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

ЗАПОВЕД
3131;
Ме .

........

град Сунгурларе,..Жузеб:......... 2020 г.
На основание 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)

-

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на
стояща иглолистна дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски
територии общинска собственост, съгласно Наредбата. Дървесината е включена в
обект М 2001, находящ се на територията на Община Сунгурларе.
2. Предметът на търга с тайно наддаване е продажба на стояща иглолистна дървесина
на корен по асортименти от Обект На 2001 горска територия общинска собственост,
стопанисвана от Община Сунгурларе и попадаща на територията на Община

-

-

Сунгурларе.
3. Средногодишен прогнозен обем за продажба на стояща иглолистна дървесина на
корен:

3.1. За първата година на договора, включваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
обема е 7459.00 пл. куб.
3.2. 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) кодшчеството 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 иглошсша дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %,
- за 2023год. кошчеството 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 иглошсша дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2028год. - кошчеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2029год. - количеството иглозшстна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2030год. - кошчеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2031год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2032год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2033год. - кошчеството иглолистна дървесина [предложено през 2020г. +/- 3 %.
- за 2034год. - количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %. и
”

-

- за 2035год.

- количеството иглолистна дървесина предложено през 2020г. +/- 3 %.

Посочените В предмета на процедурата количества дървесина са ПРОГНОЗНИ.
Купувачът се задължава да закупи ЦЯЛОТО ДОбИТО КОЛИЧССТВО дървесина на временен
СКЛЗД.

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-кьсно 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.
5. Началната цена на дървесината от обекта за първата година, ДГС/ДЛС на
чиято територия ще се извършва ползването на дървесина, технология на извоза и
срокове на изпълнение, са както следва:
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5.1. Стойността на обекта, посочена в таблицата по т. 5 е без включен ДДС.
5.2. Началната цена за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и
дървесни видове, включени в обекта през 2020год. е определена в съответствие с чл. 4,
ал. 4, т. 4 и т.5 от Наредбата.

5.3. 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 увеличение
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.
6. Условия за предаване на дървесината: Добитата дървесина ще се предава в плътен
куб.м. по асортименти, с приемателно-предавателен протокол в присъствието на
лицензирания лесовъд на купувача, след подписване на предавателно приемателен
протокол и предварително заплащане на дървесината. Мястото за предаване временни
складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията,
включени в обекта.
7. В търга с тайно наддаване продавачът недопуска наемане на подизпълнител/и.
8. Условия за допускане на участниците в търга с тайно наддаване:
8.1. До участие в търга с тайно наддаване се допуска търговец, който отговаря на

-

-

следните условия:

8.1.1. 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;
8.1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за
престъпление по чл.194 217, 219 260, 301 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
8.1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
8.1.4. Да не е в производство по ликвидация;
8.1 .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;
8.1.6. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
8.1.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
8.1.8. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на

-

-

-

-

компетентен държавен орган;
8.1.9. Да няма парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган;
8.1.10. Да е внесъл пълния размер на определената гаранция за участие в търга;
8.1.11. 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.
8.1.12. 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;
8.1.13. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за
участие в търга с тайно наддаване;

,

8.1.14. Да е представил изискуемите документи, съгласно настоящата заповед и
документацията за участие;
8.1.15. Да притежава документ за съответствие е международен стандарт, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на
дървесина - чл. 116, ал. 2 от ЗГ;
8.1.16. 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,
технически изправна според изискванията на българското законодателство за работа в
горите, предназначена за извоз на дървесина за обекта, както следва:
8.1.17. 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.
8.1.18. 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.
9. Вид и размер на гаранцията за участие и за изпълнение на договора:
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: ВО
89ПМСК70008421757106 при банка „Уникредит Булбанк””АД гр.Сунгурларе, В1С
кодЮМСКВОЗР , с код 447000. Същата следва да е във формата на парична сума в
размер определен в таблицата по т. 5 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 итш за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на продавача. Същата следва да бъде преведена по
банков път по сметка на Община Сунгурларе : 1ВАМ1В689ПМСК70008421757106при
банка „Уникредит Булбанк”АД гр.Сунгурларе В1С код: ПМСКВСтЗР , 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
котшчество дървесина, се освобождава след добиването на недобитата част.
10. Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите 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 на първо и второ
място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора.
11. Критерият за оценка на офертите е „НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА”.
12. МЯСТО и срок за получаване, цена и начин на плащане на Документацията за
участие В търга с тайно наддаване.

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
.гпща 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.
13. 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”М-з2 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, за 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, допъшти 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.
14. Оглед на отделите включени в обекта може да се извърпш 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 участника.
15. Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 06.04.2020г. от 10:30ч. в
административната сградата на Община Сунгурларе, находяща се на адрес: град
Сунгурларе, ул.”Г.Димитров” М92 - заседателна зала.
16. Утвърждавам, документация-за участие в търг с тайно наддаване за обект Ме 2001,
която е неразделна част от настоящата заповед.
17. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на
търга: инж.Николай Делев- лесоинженер при Община Сунгурларе, тел.: 0886531010
18. Определеното шще по т. 17 да организира пубдщкуването на настоящата заповед
най - машсо 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите, както и публикуване
на заповедта и документацията за участие на интернет страницата на Община
Сунгурларе в същия срок. Заповедта да се постави и на видно място в сградата на
Община Сунгурларе.
19. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Димитър Г :. ов - зам. кмет на Община Сунгурларе.

КМЕТ

*

Нашще е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

