ЗАЯВЛЕНЧЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАИНО НАДДАВАНЕ

за продажба на стояща дървесина на корен по реда на Наредба за условията и реда за възлагане

на,

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти (пот. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г. )

,сЕГН,

От ........................................................................
(управител по съд. регистрация или представител на пълнимощие)

Управител ( упълномощен представител)

(наименованиена търговеца)

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................,
с

ЕИК ................. „......., тел ...................... факс ..................ел.поща ..........................

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен, в общински горски територии на Община Сунгурларе от:

Обект М.-

2. Управляваната от мен фирма ........................................................................ е
регистрирана в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ за дейността „Добив на
дървесина” и притежава Удостоверение На.
3. Наетият по трудов договор лесовъд ..
е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и
организация на добива на дървесина” и притежава Удостоверение Мз ......................................
4. Срокът на валидност на офертата ми е
.. календарни дни от датата
й.
на отварянето
5. Запознат (а) съм с всички условия и предмета на търга с тайно наддаване. както
и с проект-договора и се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите.
поети с направената от мен оферта.
6. Информиран/а съм, че органът, открил търга с тайно наддаване ще обработва и
съхранява личните ми данни, посочени в настоящия документ за целите на провеждане на
търга, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна
уредба мерки за защита на личните ми данни.

.........................2020 г.

ЗАЯВИТЕЛ

Забележка: заявлението задължително се придружава
за.

участие търга
В

С

Тайно наддаване.

ОТ

(подпис и печат)

изискуемите документи

ДЕКЛАРАЦИЯ
по реда на чл. 18, ал.1, т.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

-

ЕГН,

Долуподписаният ......................................................

ЛИЧНО И В КЗЧССТВОТО МИ

(собствено бащино фамилно име)

....................... „.„...,

адрес: ....................................................................... ,
(постоянен адрес)

на

.............................,

(управител ,съдружник, изп. Директор, прокурист

на. . . . . . .

.

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

. .

и

т.н)

.(наииен

. . .

управление,

ованиг на ЮЛ или на ЕТЙ участник в процедурата)

с ЕИК ......................., с адрес на

тел./факс..

.,

е-тай: ..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм, за престъпление по чл. 194 - 217,
219 „ 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по
несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация;
4. Не съм 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 кмета на Община Сунгурларе;
5. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;
7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към Община
Сунгурларе , установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
8. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в търга;
9. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и квалификационните
изисквания на Продавача за извършване на дейността, заедно с посочените подизпълнители.

Забележка:
Декларацията е строго лична И не може да бъде попълнена от ШПНОМОШеНО лице.
1. Редът за попълване на Декларацията и оправомощените лица, които следва да Я попълват са изрично ПОСОЧЕНИ
в тръжните условия, в съотв. с разпоредбата на чл.18, ал.2, 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
2. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител,
който е чуждестранно физическо или юридическо лице, декларацията, както и всички документи, които са на
чужд език, се представятот участника в официално заверен превод на български език.
Настоящото декларирам във връзка с участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен ПО ЧЛ. 49, ал. 1, Т. 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 в
обекти на територията на Община Средец.

-

-

Известно МИ е, че за Деклариране на неверни данни
чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата ................................
Гр ....................................

НОСЯ

наказателна отговорност

ДЕКЛАРАТОР: .....

ПО

.....................
(

подпис)

реда на

ДЕКЛАРАЦИЯ
Във връзка с чл. 38, си. 9 и 10

изпълнението на дейности

в

от

Наредба за условията

горските територии

-

и

реда за възлагане

държавна

и

общинска

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Подписаният
ЕГН

с

изд. на

прит. лична карта Ме
г.

от МВР-гр.

,
.

с постоянен адрес:
в качеството си

на

на фирма:
СЪС
С

седалище И адрес на управление:

настоящата,

ДЕКЛАРИРАМ:
Дървесината, закупена в резултат на проведена процедура, съгласно Заповед
............ / .................2020 г. на Кмет на Община Сунгурларе, ще бъде преработена на
територията на Община Сунгурларе и транспортирана до адреса на регистрираният
обект по чл. 206 от Закон за горите, на територията на община Сунгурларе.

Ме

Известно ми е, че при констатирано нарушение на изложеното от мен в
настоящата декларация, договора за покупко - продажба на дървесина ще бъде
прекратен по моя вина.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис на декларатора)

,
ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 52, ал. 6 от 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

Долуподписаният/ата/ .....................................................................................
/собстнеио бащино фамилно име /

ЕГН ............................... притежаваш/а лична карта Ма ......................................... издадена
на .........................................от....................................................... с постоянен
адрес: ..................................................................................................
в качеството ми на: ..............................................................................................
/посочла се качеството на пицего - управител или член на управителен ортан/
В

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

/наименоваиие на

юридическото лице. физическото лице и вид на търговеца/
СЪС

седалище И адрес на управление:

.....................................тел./факс

вписано в Търговския

регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ..........................................

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

В качеството си на купувач на стояща дървесина на корен от обект
...................... съм запознат с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) Ле 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година за определяне на
задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от
1.

дървен материал
2.
Ще спазвам изискванията на Регламент (ЕС) Ме 995/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството ми на оператор. който
пуска на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ, Ъ, бр. 295 от 12
ноември 2010 г.)
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.3 13 от
Наказателния кодекс.
....................20......г.

Декларатор: .........................
(подпис)

от
(
!!ЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

)

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

(ние на юридическото лице)

с ЕИК ..........................................., със седалище и адрес на управление: ...............................

представляван/о

(управител на съд. регистрация или представител по пълномощие)

В

качеството СИ на

Мз,

Правя следното

За Обект

на територията на Община Средец;

ЦЕНОВО

предложение:

отд .............................................................................,

При начална цена за Обекта :

(словам)

Предлагам цена:

(словам)

Гр.

Дата

......

...................„.........20 г.

лв. без ДДС

лв. без ДДС

Подпис:...................... ...........
(печат)

