ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ЗАПОВЕД
РД № 40А
гр. Копривщица

`

01.03.2017 година

на основание чл.15, ал.3 и чл.50, т.4, във връзка чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал.1 и
чл.53, 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 Решение № 124 / 21.09.2016 г. на ОбС Копривщица

НАРЕЖДАМ:
1.
Да се проведе 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, наричана за краткост
Наредбата.
2.
Предметът на търга е продажба на стояща дървесина на корен от Обект №
17201, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие
„Копривщица“. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка с
чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от Наредбата и съгласно утвърден график от кмета на община
Копривщица. Прогнозните количества дървесина по обект, отдели и подотдели, категории
дървесина, начална цена, гаранция за участие, и срок за изпълнение са както следва:
Обект
№

17201

Отдел, подотдел

9020 „к“, 9025 „а1“, 9026 „ж“,
9033 „б“, 9033 „л“, 9033 „м“,
9033 „о“, 9033 „т“, 9033 „ю1“,
9060 „д“, 9085 „д“, 9085 „с“,
9085 „ю“,9096 „ж“, 9096 „з“,
9099 „е1“, 9102 „г“, 9102 „д“,
9102 „т“, 9102 „б1“

Дървесен
вид

Прогнозно
количество
дървесина,
куб.м.

Начална
цена без
ДДС в лв.

Гаранция за
участие
лв.

Срок за
изпълнение

бб

1037

19550

978

20.12.2017

Описи на дървесината по насаждения, дървесни видове, категории дървесина и
сортименти са част от утвърдената тръжна документация – Приложение № 8.
3.
Количествата дървесина от обектите са прогнозни. 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.

Стр.

1

4. Продажбата на дървесината – предмет на търга ще се извършва на стандартни
асортименти по БДС (Български държавен стандарт (БДС). Мерната единица, определена за
дървесината е плътен кубичен метър.
5. Условия за получаване на дървесината: 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 обеста по график посочен в тръжните условия, респективно в договора за покупко
– продажба.
Прехвърлянето на собствеността се извършва след заплащане на дървесината и
съставяне на предавателно-приемателен протокол.
Заплащането на дървесината се извършва по банков път по сметка на ОП
„Копривщица“, посочена в договора. Авансовата вноска е в размер на 20 % (двадесет на сто)
от стойността на договора с включен ДДС и се заплаща най-късно преди издаване на първия
превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. Останалата част от сумата
се внася на вноски преди подписване предавателно - приемателен протокол за съответното
количество дървесина.
Следващите плащания на дървесината се извършват под формата на авансови вноски,
които се дължат преди нейното транспортиране.
След транспортиране на количеството дървесина на стойност равна на авансовата
вноска, следващите плащания на дървесината се извършват на авансови вноски в размер:
- втора вноска 20% следва да бъде внесена преди транспортиране на дървесината след
изчерпване на предходната авансова вноска и не по-късно от 30.06.2017 г.;
- трета вноска 20% следва да бъде внесена преди транспортиране на дървесината
след изчерпване на предходната авансова вноска и не по-късно от 30.08.2017 г.;
- четвърта вноска 20% следва да бъде внесена преди транспортиране на дървесината
след изчерпване на предходната авансова вноска и не по-късно от 30.10.2017 г.;
- пета вноска 20% следва да бъде внесена преди транспортиране на дървесината след
изчерпване на предходната авансова вноска и не по-късно от 20.12.2017 г.
Общинско предприятие „Копривщица“ издава превозни билети, след представяне на
документ от купувача, удостоверяващ извършено плащане или след постъпване на сумата по
сметката на предприятието. Превозните билети се издават до размера на внесените от
купувача вноски.
6. Крайният срок за продажбата на дървесината за всеки обект е посочен в таблицата
по т.2. График за изпълнение по количества се съдържа в тръжната документация.
7. Общата стойност на дървесината, предмет на продажба, включваща обект № 17201
е 19550 лв. (Деветнадесет хиляди петстотин и петдесет лв.), без включен ДДС.
Началната цена без включен ДДС за обекта е посочена в таблицата по т.2 от настоящата
заповед. Кандидатите не могат да предлагат цени по-ниски от посочената цена за обекта.
8. Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 65, ал.2 от Наредбата – „НАЙВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.
9. Срокът на валидност на офертите е минимум 45 /четиридесет и пет/ календарни
дни, считано от датата на получаване на офертата в предприятието.
10. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за
изпълнение на договора както следва:
10.1 Гаранцията за участие в търга е в размер на 5 % (пет процента) от началната
цена, определена в абсолютна стойност за всеки обект в таблицата по т.2. Гаранцията следва
да се представи от кандидатите във формата на парична сума, внесена по банковата сметка
на ОП „Копривщица“ не по-късно от 17:00 часа на 15.03.2017 г.
Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респективно задържат по
реда и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата .
10.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента)
от достигнатата при провеждане на търга цена за обекта, която следва да бъде внесена,
респестивно предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на
кандидата, определен за спечелил търга.
Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят само
по банков път по сметка на ОП „Копривщица“:
IBAN: BG26 CECB 979031D3 8859 00
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Банка: ЦКБ АД
BIC: CECBBGSF
Когато кандидат, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично
записано, че е безусловна и неотменима в полза на ОП „Копривщица“, да има срок на
валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че
същата се освобождава след изрично писмено известие от директора на ОП „Копривщица“.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от кандидата,
определен за спечелил търга.
Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за
изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.
11. Време, начин и условия за извършване на оглед: Оглед на отделите,
включени в обектите може да се извърши в присъствието на служител на ОП
„Копривщица“, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.03.2017 г., включително,
след осигуряване на транспорт от кандидата. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.
12. Тръжните документи могат да бъдат изтеглени безплатно от страницата на община
Копривщица и Общинско предприятие „Копривщица“, същата може да бъде закупена на
хартиен носител. Стойността на тръжната документация (на хартиен носител) е в размер на
10,00 лв. /десет лева/, без включен ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от
9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа от ОП „Копривщица“, адрес: гр. Копривщица, ул.
„Любен Каравелов“ в срок до 15.03.2017 год., включително.
Цената на тръжната документация (на хартиен носител) може да се заплати в касата на
ОП „Копривщица“ или по банков път по сметка на ОП „Копривщица“:
IBAN: BG26 CECB 979031D3 8859 00
Банка: ЦКБ АД
BIC: CECBBGSF
13. Оферти за участие в търга да се приемат в деловодството на административната
сграда на ОП „Копривщица“, гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 26 всеки работен ден
до 16:00 часа на 15.03.2017 г.
При изготвяне на документите си за участие в търга всеки кандидат трябва да се
придържа точно към обявените от Продавача условия.
Офертата за участие 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 по възможност - електронен адрес. Всеки
кандидат има право да подава само едно ценово предложение за обекта, предмет на търга
като ценовото предложение се изготвя по образец.
Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че
документите се представят на език различен от български, следва да бъдат придружени с
официално заверен превод на български език.
14. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 16.03.2017 г. в административната
сграда на ОП „Копривщица“, адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 26 от
11:00 часа.
Присъствието на кандидатите или техни упълномощени представители е
задължително. Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно от
кандидата.
Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от
кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно
участие в търга, без да отваря плика с офертата му.
15. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:
До участие в търга се допуска всеки търговец, който отговаря на следните
условия:
15.1. Е регистриран в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите и
притежава удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 241 от ЗГ за дейностите
– предмет на търга, включени в чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата.
15.2. Има сключен трудов договор най–малко с едно физическо лице, регистрирано за
упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите – чл. 235 от ЗГ. Когато
управителят или изпълнителен член на управителните органи на кандидата или физическото
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лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на
частна лесовъдска практика, кандидатът може да участва в процедурата и без да има сключен
трудов договор.
15.3. За който НЕ са налице обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от
Наредбата, а именно:
15.3.1 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;
15.3.2 да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
15.3.3 да не е в производство по ликвидация;
15.3.4 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) с директора на
ОП „Копривщица”;
15.3.5 да не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
15.3.6 да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
15.3.7 да няма парични задължения към държавата, община Копривщица и ОП
„Копривщица“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Изискванията по т.15.3.1, т.15.3.4, 15.3.6 се отнасят за лицата по чл.18, ал.3 от
Наредбата, а именно управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на
Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца.
15.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на утвърдената
документация за участие.
15.5. Да е представил изискуемите документи съгласно утвърдените тръжни условия.
15.6. Един кандидат може да подава само едно ценово предложение.
15.7. В процедурата не се допускат до участие подизпълнители.
15.8. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на
дейностите, както следва:
- назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и
правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на дървесината;
- наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според
изискванията на българското законодателство за работа в горите и собствени или наети
животни предназначени за извоз на дървесина, както следва:
Обект
№

Отдел
подотдел

17201

9020 „к“,
9025 „а1“,
9026 „ж“,
9033 „б“,
9033 „л“,
9033 „м“,
9033 „о“,
9033 „т“,
9033„ю1“,
9060 „д“,
9085 „д“,
9085 „с“,
9085„ю“,
9096 „ж“,
9096 „з“,
9099 „е1“,
9102 „г“,
9102 „д“,
9102 „т“,
9102 „б1“

Прогнозно
к-во
дървесина

1037

Квалифициран персонал
Секач–
моторист

Извозвач
животинска
тяга

Тракторист

2

2

1

Животинска
тяга – брой
животни

Моторн
и
триони

Горски
трактор

2

2

1

15.9. Необходимо е техниката да бъде придружени със следните документи:
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- Първични счетоводни документи или заверено извлечение от счетоводните книги за
притежавани ДМА при собствена техника или друг документ, доказващ собственост. За
наетата техника се представят заверени копия от договори за наем.
- За механизираната техника /подлежаща на регистрация/ се представят копия от
свидетелствата за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и чл.2 от Наредба №7 от 23.03.2010г. за реда и
условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни
работи, издадена от МЗХ и валидни талони за преминат технически преглед.
15.10. Лицата, които ще участват в изпълнение на дейността – добив на дървесината
следва бъдат назначени на трудов договор и да притежават съответната правоспособност – за
работа с БМТ и управление на трактор.
16. Упълномощавам Гергана Искренова Вълова на длъжност административен секретар
в ОП „Копривщица“ да приема подадените от кандидатите документи за участие в търга и
издава документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на
офертата, както и да води надлежен Регистър на постъпилите оферти.
17. Утвърждавам документацията за провеждане на търга за Обект № 17201, която е
неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна документация следва да бъде
публикувана 15 (петнадесет) дни, преди крайния срок за подаване на документи за участие в
търга с тайно наддаване, на интернет страницата на община Копривщица и ОП „Копривщица“.
Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на община Копривщица и ОП
„Копривщица“.
18. Определям лице за контакт – Димитър Рашков Зайков - старши лесничей при ОП
„Копривщица“, тел:0879 600310
Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда и при условията на АПК пред
Административен съд – София област

/п/
Кмет на община Копривщица
Генчо Дойчев Герданов
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