ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларе,обл.Бургас, ул.”Георгидимитров“
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ЗАПОВЕ Д
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гр.

На основание чл. 3, ал.

Сунгурл-аре,..Й..ЖЙ3„2О2ОГОД„

т. 1, чл. 5, ал. 1, във вр. с чл.10, ал. 1, т. 1, т. 18, във вр. с ал.2, във вр.
с чл. 49, ал.1, т. 2, чл. 65, ал.1, чл. 53, ал. 2, чл.15, ал. 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” (посл. изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019 г.) и утвърден
трафик от Кмета на Община Сунгурларе,
1,

-

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе тьрг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с
маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно и по реда на чл. 49, ал.], т. 2 от Наредбата, от
Обект М.» 2009/ЛФ 2020 г., на територията на Община Сунгурларе, включени в ГП 2020 г., по цени
(без ДДС), количества и категориидървесина, както следва:
1.

технолог.

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между действително
добитата дървесина от съответния обект и посочените в настоящата документация, заплащането ще
се извършва по действително добито количество, отразено в предавателно-приемателнияпротокол по
достигнати цени, отразени в договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.
Началната цена за обекта, под която участниците не могат да правят валидни предложения е:
- за Обект Ке 2009/ЛФ 2020 г. - 255 733 (двеста петдесет и пет хиляди седемстотин тридесет
и три) лв. без ДДС
2. Офертите следва да бъдат съобразени с одобрен от Кмета на Община Сунгурларе,График за
Обект 2009- ЛФ2020 г. отд. /подотд. 109"и""в " "з ", " к" ,110, "в " " г", "3 " ,111"м" находящ се на
територията на Община Сунгурларе прогнозно количество дървесина, подлежащо на продажба на
корен - 5 586 м3, дърв. вид - бк, гбр, здб, цр, при начална цена за продажба на дървесината на
корен - 255 733 (двеста петдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и три) лв. без ДДС
Плащането ще се извършва по категории дървесина и по добити асортименти в срокове и по
начин описани в условията на търга.
2.1. 4. Краен срок за изпълнение на възложената дейност:

-

За Обект

Мз

2009/ЛФ 2020 г.

- 31.12.2020 г.

Участниците В тайния ТЪрГ следва да внесат Предварително, определената
заповед Гаранция за участие В Процедурата, а именно:
3.

С

настоящата

За Обект Мз 2009/ЛФ 2020 г.- 12 787 лева -представляваща 5% от началната стойност на
обекта.
Определената гаранция за участие в процедурата е вносима по следната банкова сметка на
Община
Сунгурларе
- БАНКА: Банка Уникредит Булбанк АД, 1ВАП:
ВС86ШЧСК70003321757314,бан.код НМСВВСЗГ.
Гаранцията за участие следва да е внесена по сметката на Община Сунгурларе до 16:30 часа
на 26.10.2020 год. В документа за внесена гаранция за участие се посочва вид на процедурата и
номер на обекта.
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Определения за купувач участник, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на
на сто от достигната стойност на обекта.

3.1. Участниците в търга с тайно наддаване могат да изтеглят документацията от интернет
страницата на продавача Община Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община
Сунгурларе всеки работен ден от 9:00 - 16:30 часа, краен срок - 16:30 часа на 26.10.2020 г. Цената
на Тръжната документация е 15,00 (петнадесет) лева без ДДС;

-

4. Изисквания към участниците:
а) да е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и да притежава удостоверение за
регистрация за дейността „Добив на дървесина” и за дейността „Маркиране на насаждения и
дървета, предвидени за сеч”, съгласно чл.233 ал.1 т. 2 от ЗГ;
б) 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 произвежданитепродукти, или
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
в) участникът следва:
- да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 3212: от Наказателния кодекс;
- да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
- да не е в производство по ликвидация;
- 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
Кмета на Община Сунгурларе;
- да не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
- да не е лишен от право да упражняватърговска дейност:
- да няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, установени е влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган;
- да е внесъл гаранция за участие в търга;
г) да отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на
дейността. а именно:
- да притежава собствена ИЛИ закупена на ЛИЗИНГ техника И Да има наети на ТРУДОВ ДОГОВОР
работници - минимум 5 (пет) броя бензиномоторни триона и минимум 5 (пет) работника.
притежаващи свидетелство за придобита правоспособностза работа със земеделска и горска техника.
сьлласно ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. Трудовите договори могат да бъдат и срочни, като
крайният срок е равен или по-голям от срока за изпълнение за обекта.
5. Необходими документи за участие

За да бъдат допуснати до участие в търга, кандидатите трябва да депозират в деловодството
на Община Сунгурларе с краен срок до 16.30 часа на 26.10.2020 год., запечатан непрозрачен пликоферта, в който задължително се съдържат следните документи:
а) Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на
участника, ЕИК или ЕГН. номерът на / удостоверение за регистрация на кандидата в публичния
регистър по чл.241 или съгласно 535, ал.8 от ЗГ за съответните дейности „Планиране и организация
на добива на дървесина” съгласно чл.233 ал.1 т.4 от ЗГ и за дейността „Маркиране на
насаждения и дървета, предвидени за сеч”, съгласно чл.233 ал.] т. 2 от ЗГ . С подаването на
заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на търга с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен;
б) Декларация, че участникът:
- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация;
- 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
Кмета на Община Сунгурларе;
- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, установени е влязъл в сила акт
на компетентен държавен орган;
- е внесъл гаранция за участие в търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен;
- че отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността,
поставени от Продавача, заедно с посочените от него подизпълнители
в) плик „Ценово предложение”, като при участие за няколко обекта в една процедура за всеки обект
поотделно се представя плик „Ценово предложение”;
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: Предлагани
цена”, наименованието на кандидата и обекта, за който участва, като същият се прилага в
основния плик с офертата.
г) Документ за съответствие е международен стандарт, издаден от независим орган по
сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, който документ следва да
удостоверява, че търговецът прилага някоя от следните системи за:
- устойчиво управление на гори, или
- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или
- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Документът за съответствие с международен стандарт се представя и в превод на български
1.

език.

-

д) Справка за действащи трудови договори на квалифицирани работници минимум 5(петима)
назначени за дейността „Добив на дървесина”, издадена от съответната ТД на НАП, не по-рано от 7
дни, считано от датата за провеждане на процедурата, заедно с копия от документите на същите лица
трудови договори, допълнителни споразумения.
фактура.
е) Документ за собственост или лизинг на минимум 5 (пет) бензиномоторни триони
бон
удостоверяващ заплащането на закупената стока, договор за покупкопридружена с касов
продажба, ДЕЙСТВНЩ ДОГОВОР за закупуване на ЛИЗИНГ, ИЗВЛСЧСНИЯ ОТ инвентарна книга, както И др.
документи удостоверяващи безспорно собствеността върху съответните бензиномоторни триони.
НВ!!! Доказателствата удостоверяващи, че участниците отговарят на изискванията
относно техническа и кадрова обезпеченост заложени от продавача, се представят преди

-

сключване на договора за възлагане на комплекса от дейности.
7. Срокът за валидност на предложенията е 90 (деветдесет) календарни дни.

,

8. Критерий за класиране на офертите - НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.
9. Участниците могат да подават оферти за всички обекти от предмета на търга /когато е
приложимо/.

10. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта, за който
участва.
11. Участниците в търга с тайно наддаване могат да изтеглят документацията от интернет
страницата на продавача Община Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община
Сунгурларе всеки работен ден от 9:00 16:30 часа, краен срок - 16:30 часа на 26.10.2020 г. Цената
на Тръжната документация е 15,00 (петнадет ) лева без ДДС.
12. Участниците трябва да депозират в деловодството на Община Сунгурларе гр. Сунгурларе с
адрес: гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров На 2 - краен срок до 16:30 часа на 26.10.2020 г.,
запечатан непрозрачен плик-оферта, в който се поставят документите, изисквани от продавача,
съгласно тръжните условия, както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение”,
наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта.
13. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 10.30 часа на 27.10.2020
5 на Комисия, изрично назначена от Кмета на Община Сунгурларе за разглеждане и определяне на
офертата, с която е посочена най-високата цена за обекта. Мястото за провеждане на търга с тайно
наддаване е: гр. Сунгурларе, на административен адрес ул. Георги Димитров М92, административна
сграда на Община Сунгурларе , Заседателна зала.
При търга с тайно наддаване не са задължени, но имат право да ПВИСЪСТВВТ !ЧЯСТНИЦИТС -

-

-

или чрез упълномощен ПЩДСТЯВНТВЛ при работата „на комисията, след представяне на
дощмент за самоличност и изрично,нотариалнозвещно пълномощно 9т пщставлявания.
14. Продавачът НЕ ДОПУСКА участие и посочване на подизпълнители в търга с тайно
наддаване за осъществяване изцяло или част от дейността, предмет на продажбата на стояща
дървесина на корен.
15. Цена и начин на плащане.
Заплащането на достигнатата на процедурата цена за продажба на стояща дървесина на корен в
комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно чл.49, ал.2 за Обект ЛФ2020 г. отд./подотдели находящи се в ОГТ Община Сунгурларе, се извършва по следния начин:
ЩЧНО

]

-20%/двадесет процента/ от достигнатата крайна цена за дървесината следва да се заплати при
подписване на договора за изпълнение.
“

40 % (четиридесет процента) от достигнатата крайна цена за дървесината следва да се заплати
в срок до 30.11.2020 год.

,

40% (четиридесет процента) от достигнататакрайна цена за дървесината следва да се заплати в
срок до 31.12.2020 година- съобразно добитото количество дървесина.
16. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл съгласно
чл. 16, ал.7 и чл.53, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП най-малко 15 (петнадесет) дни преди крайния
срок за подаване на оферти.

Копие от настоящата заповед да се окачи на таблото за обяви в сградата на Община
Сунгурларе - за сведение.
Утвърждавам условията и документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за
провеждане на търга.
Възлагам контрола по изпълнението на настоящатазаповед на инж. Н. 1 - лев - Началник ОГТ.
-

„,

КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ: .

