ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - КОПРИВЩИЦА
УТВЪРДИЛ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
/ГЕНЧО ГЕРДАНОВ/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ПО
РЕДА НА:
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 /Обн. ДВ.
бр.96 от 06.12.2011г./

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА: Възлагане извършването на услугите: «сеч, извоз,
сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти №№
17301, 17302, 17303 на територията на община Копривщица – общинска горска
собственост – стопанисвана от ОП «Копривщица»

ГР. КОПРИВЩИЦА, 2017 г.
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УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС
за възлагане извършването на услугите: «сеч, извоз, сортиране и рампиране на
маркирана дървесина до временен склад от обект № 16301 на територията на ОП
«Копривщица – собственост на община Копривщица
I. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:
Възлагане извършването на:
1.1. Дърводобив - «сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до
временен склад от Обекти №№ 17301, 17302, 17303 количество и дървесен вид
както следва:

Oбект №
Дървесен Количество
/Отдел/Подотдел/Сортимент/
вид

Начална цена

/категория/
1
ЕДРА
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
в т.ч. Трупи II клас
СРЕДНА
в т.ч. тех. д-на
в т.ч. тех. д-на
ДРЕБНА
в т.ч. тех. д-на
в т.ч. тех. д-на
ДЪРВА
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. дърва за огрев
в т.ч. дърва за огрев
в т.ч. дърва за огрев
Общо за обекта
Oбект №
/Отдел/Подотдел/Сортимент/

2

куб.м.
3

Обект № 17301, 9062 "г"
676
бк
28
здб
378
бк
18
здб
252
193
бк
13
здб
180
97
бк
7
здб
90
928
бк
9
здб
119
бк
34
здб
475
гбр
291
1894
Дървесен Количество
вид

лв./куб.м.
4

34,00
34,00
34,00
34,00
32,00
32,00
33,00
33,00
34,00
34,00
32,00
32,00
32,00

Начална цена

/категория/
1
ЕДРА

2

куб.м.
3

Обект № 17302, 9094 "e"
466

лв./куб.м.
4

Обща стойност на
обекта
/к. 3 по к. 4/
лв.
5
22984
952
12852
612
8568
6176
416
5760
3201
231
2970
29952
306
4046
1088
15200
9312
62313
Обща стойност на
обекта
/к. 3 по к. 4/
лв.
5
15844
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в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
СРЕДНА
в т.ч. тех. д-на
ДРЕБНА
в т.ч. тех. д-на
ДЪРВА
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. дърва за огрев
Общо за подотдела

бк
бк
бк
бк
бк
бк

280
186
133
133
67
67
439
132
307
1105

ЕДРА
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
СРЕДНА
в т.ч. тех. д-на
ДРЕБНА
в т.ч. тех. д-на
ДЪРВА
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. дърва за огрев
Общо за подотдела

Обект № 17302, 9081 "о"
139
бк
42
бк
97
15
бк
15
6
бк
6
490
бк
147
бк
343
650

ДЪРВА
в т.ч. дърва за огрев
в т.ч. тех. д-на
Общо за обекта

Обект № 17302, 9053 "з"
120
бк
119
см
1
120

ЕДРА
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
в т.ч. Трупи II клас
СРЕДНА
в т.ч. Трупи III клас
в т.ч. тех. д-на
в т.ч. тех. д-на
ДРЕБНА
в т.ч. тех. д-на
ДЪРВА
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. дърва за огрев
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. тех. д-на
Общо за подотдела

Обект № 17302, 9054 "к"
40
бк
4
бк
21
см
15
13
см
5
бк
4
см
4
1
см
1
299
бк
6
бк
280
см
3
см
10
353

34,00
34,00
32,00
33,00
34,00
32,00

34,00
34,00
32,00
33,00
34,00
32,00

32,00
32,00

34,00
34,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
34,00
32,00
30,00
32,00

9520
6324
4256
4256
2211
2211
14312
4488
9824
36623
4726
1428
3298
480
480
198
198
15974
4998
10976
21378
3840
3808
32
3840
1300
136
714
450
406
150
128
128
32
32
9574
204
8960
90
320
11312
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Общо за Обект № 17302
2228
Oбект №
Дървесен Количество Начална цена
/Отдел/Подотдел/Сортимент/
вид
/категория/
1
ЕДРА
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
СРЕДНА
в т.ч. Трупи III клас
в т.ч. тех. д-на
ДЪРВА
в т.ч. ОЗМ
в т.ч. тех. д-на
Общо за подотдела
ЕДРА
в т.ч. Трупи I клас
в т.ч. Трупи II клас
ДЪРВА
в т.ч. тех. д-на
Общо за подотдела
ДЪРВА
в т.ч. тех. д-на
Общо за подотдела
ДЪРВА
в т.ч. тех. д-на
Общо за подотдела
Общо за Обект № 17303
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /5%/

2

куб.м.
3

Обект № 17303, 9027 "х"
112
бб
20
бб
92
32
бб
17
бб
15
129
бб
38
бб
91
273
Обект № 17303, 9070 "в"
10
бб
7
бб
3
109
бб
109
119
Обект № 17303, 9016 "ц"
25
бб
25
25
Обект № 17303, 9019 "ч1"
72
бб
72
72
489

лв./куб.м.
4

32,00
32,00
32,00
33,00
32,00
33,00

32,00
32,00
33,00

33,00

33,00

73153
Обща стойност на
обекта
/к. 3 по к. 4/
лв.
5
3584
640
2944
1039
544
495
4219
1216
3003
8842
320
224
96
3597
3597
3917
825
825
825
2376
2376
2376
15960
798

II.ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:
Открития конкурс ще се проведе на 16.03.2017 г. г. от 13,00 часа, с място
за провеждане: сградата на ОП „Копривщица“.
III.НАЧАЛНА ЦЕНА
Стойността на обекта е:
Обект № 17301 – 62313 лв. без ДДС. /шестдесет и две хиляди триста и
тринадесет лв./
Обект № 17302 – 73153 лв. без ДДС. /седедесет и три хиляди сто петдесет и
три лв./
Обект № 17303 - 15960 лв.без ДДС. /петнадесет хиляди деветстотин и
шестдесет лева/
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участниците не могат да правят валидни предложения с цени над
посочената начална цена за обекта.
ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
Кандидатите могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през
всички работни дни, краен срок до 16,00 часа на 15.03.2016г. Огледът се извършва
в присъствие на представител от ОП „Копривщица“.
V.РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ
Кандидатите за участие в открития конкурс се регистрират в деловодството
на ОП „Копривщица“ до 16,00 часа на 15.03.2017 г. чрез депозиране на
запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат
изискуемите от възложителя документи, като се записват в Регистър по реда на
подаване на предложенията.

VІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
До участие в конкурса се допускат лица, които са подали заявление в ОП
„Копривщица“, в което посочват количеството дървесина, което желаят да добият и
са представили оферта, отговарящи на изискванията на 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
и настоящата заповед.
Липсата на което и да е от тези условия следва да се приема като
основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
Кандидатите следва:
1.1. Да имат качеството на търговци по смисъла на Търговския закон
1.2. Да притежават удостоверение за регистрация на кандидата в публичния
регистър по чл.241 за съответната дейност.
1.3. Да не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по обявяване
в несъстоятелност
1.4. Да не се намира в ликвидация
1.5. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност
1.6. 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 321а от Наказателния
кодекс
1.7. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(ЗПУКИ);
1.8. Да не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ
1.9. Да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган, както и да няма непогасени задължения
към община Копривщица и ОП „Копривщица“.
1.10.Кандидатът да не използва подизпълнители при извършване на
дейностите по възложената услуга.
1.11.Кандидатът трябва да разполага със минимални технически възможности
за изпълнение на поръчката, посочени в заповедта за откриване на конкурса.
2. Изискванията по т. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 се отнасят и за управителите или за
членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са
юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.
3. Обстоятелствата по т.1.3-т.1.10 се доказват с декларация по образец, а
по т.1.1, т.1.2, 1.11. със съответните документи.
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Липсата на което и да е от тези условия следва да се приема като
основание за недопускането на кандидата до участие в процедурата.
Необходими документи за участие
За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да
депозират в деловодството на ОП „Копривщица“ запечатан непрозрачен пликоферта, в който задължително се съдържат следните документи:
а/ Заявление по Образец;
б/ за юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение,
издадено от Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър
(ЗТР) - оригинал или заверено от кандидата копие;
в/ декларация от кандидата /в свободен текст/ за съгласие с проекто–договор
по образец;
г/ декларация, че кандидатът:
- 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 § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган, и няма непогасени задължения към община
Копривщица и ОП „Копривщица“.
д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по
чл.241 за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 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” и Удостоверение за регистрация в публичният регистър
по чл.235 от ЗГ, на наетото лице за упражняване на лесовъдска практика за
дейността „планиране и организация на добива на дървесина”.
е/ Декларация, че Кандидата няма да използва подизпълнители за обекта;
Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на
дейностите по възложената услуга.
ж/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата - оригинал или
заверено от кандидата копие;
з/ плик "Предлагана цена";
и/ друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за
откриване на процедурата или в условията за провеждането й.
VII.ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от
упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата,
номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. Срока на
валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 60 календарни дни от
насрочената първа дата за провеждане на процедурата.
След изтичане на срока за подаване на оферти за участие на кандидатите,
упълномощеното длъжностно лице, приело документите, представя извлечение от
регистъра, ведно с подадените документи, на председателя на комисията;
Комисията започва работа в определените със заповедта за откриване на
конкурса ден и час.

Страница 6 от 9

След запознаването със списъка на офертите и кандидатите, членовете на
комисията подписват декларация по реда на чл.21, ал.6 от Наредбата.
Председателят открива процедурата и пристъпва към проверка на присъствието на
кандидатите за участие в процедурата, респ. техните упълномощени представители
и проверява тяхната самоличност и представителна власт.
Когато при започване на конкурса не присъства представител на кандидат,
подал оферта за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие
в конкурса, без да отваря плика с офертата му.
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.
За попълнените и декларирани данни в офертите, комисията може да
извършва проверка, като използва всички източници и публични регистри, които са
й достъпни.
След разглеждане и проверка за наличие на всички изискуеми документи,
представени в офертите, комисията взема решение за допускане до по нататъшно
участие на кандидатите в процедурата.
VIII.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Комисията оценява офертите по критерия - НАЙ-НИСКА ЦЕНА
Кандидатът, чиято предложена цена е най–ниска ще бъде определен за
изпълнител на поръчката.
В случай че двама или повече кандидати са предложили еднакви цени,
комисията извършва класирането между тях чрез жребий.
Не се отваря пликът с надпис "Предлагана цена" на кандидат, който е
отстранен от по-нататъшно участие в открития конкурс. Предложения, подадени в
плик "Предлагана цена", които не отговарят на предварително обявените от
възложителя критерии, не участват в класирането.
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
кандидатите, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата
документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс. Заседанията
на комисията до изготвянето на протокола са публични.
IХ. : РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА
ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
1. Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител
представя гаранция за изпълнение.
1.1 Размер, начин, място, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие
в процедурата.
а) Гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата
стойност на обекта.
б) Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична
сума, внесена по сметка на Възложителя, съответно - IBAN: BG26CECB 9790 31D3
8859 00, BIC код CECBBGSF при ЦКБ АД – клон гр. Карлово.
(в) Съответният вносен документ (копие или оригинал) се прилага към
комплекта от изискуми документи за участие в процедурата.
1.1.1 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
а) отстранените кандидати и на участниците, които не са класирани на
първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;
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б) класираните на първо и на второ място – след сключването на договора за
възлагане на дейности.
1.1.2 Възложителят задържа гаранциите за участие, когато кандидат в
процедурата:
а) оттегля предложението си (офертата) след изтичането на срока за
подаването й;
б) обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител – до
решаване на спора с влязло в сила решение;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за възлагане на дейностите – предмет на услугата.
1.1.3 При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за
прекратяване.
1.1.4 Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
1.2 Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане
на дейности от участника, определен за изпълнител на услугата:
а) Гаранцията за изпълнение на услугата е абсолютна сума в размер на 5% от
общата стойност достигната след проведената процедура за възлагане изпълнението
на дейностите от услугата в обекта, и се определя съгласно чл. 29, ал. 3 от
„Наредбата за дейностите в горите”.
б) Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за
възлагане на дейности и е безусловна предпоставка за това събитие, съгласно чл.
35, ал. 5, т. 2 от „Наредбата за дейностите в горите”.
в) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на ОП „Копривщица“ .
- банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя.
Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е сума в размер на 5%
от достигнатата цена по договора, като гаранцията за участие се трансформира в
гаранция за изпълнение, като при необходимост община Копривщица връща
разликата.
Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова
гаранция, учредена в полза на ОП „Копривщица“ безусловна и неотменяема в
оригинал, издадена от български банки, тя се представя в оригинал при сключване
на договора за възлагане на дейности.Когато кандидатът представя банкова
гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено
известие от Възложителя, съгласно чл.30, ал.2 от „Наредбата за дейностите в
горите”.
г) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на дейности, съгласно чл. 33 и при
условията на чл. 36, ал. 3 от „Наредбата за дейностите в горите”.
X.
ОСНОВАНИЯ
ЗА
НЕДОПУСКАНЕ
КАНДИДАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ИЛИ

ОТСТРАНЯВАНЕ

НА

Комисията взема решение за недопускане или отстраняване на кандидат от
участие в процедурата във всички случаи, когато:
1. Депозираната оферта е постъпила след изтичане на определените срокове
за представяне на оферти;
2. При откриване на процедурата се установи, че липсва легитимно
представителство на кандидат, представил документи за участие в процедурата;
3. Се установи, че кандидатът не е представил някой от изискуемите от
Възложителя документи;
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4. Се установи, че за кандидатът са налице обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3
от „Наредбата“;
5. Се установи, че представената оферта е непълна или не отговаря на
предварително обявените от възложителя условия.
6. Се установи, че представената оферта не отговаря на условията на чл.19 от
Наредбата – не е подадена в запечатан непрозрачен плик, няма посочване на името
на кандидата, адреса за кореспонденция, вкл. телефон, e-mail адрес, номера на
обекта за който се кандидатства, пликът не съдържа отделен запечатан непрозрачен
плик “Предлагана цена” с посочено върху него име на кандидата и обекта, за който
се кандидатства и др.
След разглеждането и проверката за допустимост на подадените оферти,
комисията отваря пликовете с надпис ”Предлагана цена” (ценовите предложения) на
допуснатите кандидати.
Пликовете с надпис ”Предлагана цена” (ценовите предложения) на отстранените
от участие кандидати не се отварят.
XI.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Директорът на Общинско предприятие „Копривщица“ сключва писмен договор
за възлагане извършването на добив на дървесина за съответният обект с
определения в заповедта изпълнител.
Договорът задължително включва всички предложения на кандидата в хода
на проведения конкурс, въз основа на които е определен за изпълнител.
Договорът се сключва в 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за
определяне на изпълнител, или от издаването на заповедта за определяне на
изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.
При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор в
определения по-горе срок, органът, открил конкурса, предлага сключване на
договор на кандидата, класиран на второ място.
Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който в 7дневния срок за сключване на договор не представи:
Свидетелство за съдимост на физическото лице или членовете
на
управителните органи на търговеца;
Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е сума в размер на
5% от достигнатата цена по договора, като гаранцията за участие се трансформира
в гаранция за изпълнение, като при необходимост ОП „ Копривщица“ връща
разликата.
Договорът не се сключва и с кандидат, определен за изпълнител, за който се
установи че има парични задължения към държавата, община Копривщица и ОП
„Копривщица“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписването на
договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.
При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за
сравнение.
Информация и лице за контакти: тел: 0879600 – Димитър Зайков – старши
лесничей при ОП „Копривщица“.
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