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Приложение Ме 1

до

КМ ЕТ
НА

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за
участие в търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща
дървесина на корен от горски територии-държавна собственост, съгласно Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собсгвеносг и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) от обект Ме
2001, находящ се натериторията на Община Сунгурларе.
От

качеството ми на
... .. на
Търговския регисгьр при Агенция по вписванията с ЕИК
..., вписано
и
със
на
управление:
седалище
адрес
факс:
тел.:
.............,
електронен адрес (е-таП)
в

в

.,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Желая, да участвам в процедура -търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за
продажба на стояща дървесина на корен от горски територии-общинска собственост от обект Ме
2001, находящ се натериторията на Община Сунгурларе.
Номерът на удостоверението ми за вписване в публичния регистър по чл. 241 от Закона за
ГОРИТЕ е
......

декларирам, че съм запознат/а/

с

изискванията за учасгие и приемам/е без възражения
в заповедта за откриване на търга, тръжната

на търга, описани
документация и приложенията към нея.

условията за провеждане

,
/

При извършване на дейностите, предмет на договора ЩЕ ПОЛЗВАМ НЯМА дА ПОЛЗВАМ
подизпълнител/и при извършване на дейността добив на дървесина. НЕНУЖНОТО СЕ ЗАЧЕРТАВА.

Подизпълнителя/ите, който/които ще използвам при изпълнение
дървесина е/са:
с ЕИК
номер
публичния
в
241
Закона
по
чл.
от
за горите вписване
регистър
ЕИК
с
........................, номер
вписване в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите с ЕИК ........................, номер
вписване в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите -

на дейността добив на

на удостоверението за
на удостоверението за

на удосговерението за

Срокът на валидност на офертата ми е:
................................................. календарни дни от крайния срок за получаване на офертите
(
............................................................................................................................................................................
(попълва се цифром

и

словам, съгласна условията в миниум Еакплвндпрни дни)
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В

съответствие

с

предварително обявените

настоящата оферта прилагам следните документи:

от

Приложение Ме 1
Вас условия, като неразделна част от

ПРИЛОЖЕНИ

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА ТАЕН ТЪРГ

-

1. декларация от подизпълнители за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3,
6. „б“, „в“, „д” и „ж” от Наредбата по образец (Приложение М92)
2. декларация от участника за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „6”,
„в", „А”, „ж”, „в" и „и“ от Наредбата по образец (Приложение Ме З)
3. декларация от подизпълнители за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3,
6. „а”, „г“ и „е” от Наредбата по образец (Приложение ММ)
4. декларация от подизпълнители за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3,
6. „Е", „в”, „д“ и „ж” от Наредбата по образец (Приложение те 5)
5. Декларация за технически и квалификационни изисквания по образец
(Приложение Ме б)
6. декларация за оглед на насажденията, включени в обекта по образец

(Приложение МЕ 7)
7. Плик с надпис “Ценово предложение“ за обекта с приложена в него
Ценова оферта- по образец (Приложение Муз)
8. 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
9. Удостоверение издадено от съответното РДГ, по местонахождение на
обекта по чл. 206 от ЗГ
10. обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана
дървесина - Приложение Не 1 към Заповед Ме 926/10.12.2012г. на
изпълнителния директор на ИАГ, гр. Софии от дневника за преработена
дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ
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11. Нотариално заверено пълномощно оригинал
от упълномощенолице)

(представя се само ако офертата : подписани

12.
13.
14.

15.

Ш

„.“

на съответния ред в колона „ДА”
Приложените към Офертата документи се отбелязват в Списъка със знак
Не представените се отбелязват в Списъка със знак „И“ на съответния ред в колона „НЕ“.
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Приложение Не

1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
1. Фирма/наименование/на кандидата:

Телефон:
Електронен адрес
4. Лице за контакти:
Длъжност:
.

..

Телефон:

5.06служваща банка:
|ВАМ:

...................................................................................................

7. Титуляр на сметката:

гр/с/,

,В|С

ОФЕРЕНТ:
(Име, фамилия

и

подпис)
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