ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ЗАПОВЕД
РД №274
Гр.Копривщица

03.07.2020 година

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1, чл. 46, т.1, чл.49, ал.1, т.2,
във връзка с чл.53, ал.2, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 и съгласно чл.15, ал.3 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, и Решение № 95/25.06.2020 година на Общински съвет – Копривщица,

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе процедура търг с тайно наддаване за продажба на
прогнозни количества стояща дървесинана корен по реда на чл.49, ал.2 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 (наричана за краткост Наредбата), в обект №2002 от
обхвата на дейността на Общинско предприятие „Копривщица“.
Възложител: Общинско предприятие „Копривщица“
Адрес: гр. Копривщица, ПК: 2077, ул. Любен Каравелов №26
Телефон: 0879600325
Електронен адрес: op-koprivshtitsa@koprivshtitsa-bg.com
Лице за контакт: Иван Веселинов Вълков
Вид на процедурата: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни
количества стояща дървесина на корен.
Правно основание за откриване на процедурата: чл.5, ал.1, т.1, чл. 46, т.1,
чл.49, ал.1, т.2, във вр. с чл.53, ал.2,чл. 65, ал 1 и ал. 2 и съгласно чл. 15, ал. 3 от
НУРВИДГТ.
Процедурата се провежда съгласно утвърден график по чл.9 от НУРВИДГТ, от
Кмета на община Копривщица, Решение № 95/25.06.2020 г.на Общински съвет –
Копривщица,
1. Предмет и обект на търга.
Предмета на търга с тайно наддаване по т.1 е: продажбата на прогнозните
количества стояща дървесина на корен, която ще бъде периодично добивана по
БДС и извозвана на временен склад от обект №2002, подробно описан по дървесни
видове и обем на прогнозното количество сортименти-определени по сортиментна
ведомост с начални цени, гаранция за участие и срокове на доставяне за отделните
позиции. Измерването и кубирането на дървесината ще се извършва в лежащо
състояние. Прогнозните количества и обем и стойността на обекта без ДДС са както
следва:
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За обект 2002 са както следва:
ОТДЕЛ

КУБ.М.

ЕСД

ССД

ДСД

ОЗМ

ДЪРВА

9110е

пл.м3 160.00

25.00

6.00

70.00

341.00

9110ж

пл.м3 140.00

21.00

5.00

60.00

281.00

9110з

пл.м3 165.00

26.00

5.00

72.00

342.00

9110и

пл.м3

31.00

5.00

2.00

15.00

93.00

9110м

пл.м3

2.00

1.00

7.00

Общо по
асортименти

пл.м3 498.00

ОБЩО

77.00

18.00

218.00 1064.00

1875.00 пл.м3

При продажбата на стоящата дървесина на корен – предмет на търга се
прилага Български държавен стандарт (БДС).
2.
Гаранции – вид и размер
2.1.
Гаранцията за участиев търга (посочва се като абсолютна сума в заповедта
за обявяване на процедурата и е в размер на от 1 до 5 на сто от началната стойност на обекта) .
Гаранцията за участие в търга е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността за всяка
обособена позиция, следва да бъде внесена от кандидатите във формата на парична
сума в размери, съответстващи на посочените в таблицата по т.1 от настоящата
заповед за съответната позиция.
Определената гаранция за участие в търга за съответния обект, трябва да е
постъпила по сметка на Общинско предприятие „Копривщица”, не по-късно от 16:00
часа на 21.07.2020 г., а за повторната дата до 16:00 часа на 28.07.2020 г.
Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума,
внесена по сметката на възложителя/продавача.
Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се
внасят по банков път, по сметка на Общинско предприятие „Копривщица”:
IBAN: BG26CECB979031D3885900
BIC:CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка
При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и
второ място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им.
Гаранциите за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключване на
производството по обжалване. При обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно
решение за продължаването, е определен етап органът, открил процедурата, изисква
от участниците в 7-дневен срок да декларират нов срок на валидност за офертите и да
внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.
Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават и задържат по реда и
условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата. Условията и сроковете за задържане,
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респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на
неустойките се уреждат в договора.
Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
1. Отстранените участници 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;
2. Класираните на първо и на второ място - гаранцията за участие на спечелилият
кандидат и класираният на второ място кандидат за съответната позиция се
освобождава в срок до 3 работни дни от датата на сключване на договора за покупкопродажбана стоящата дървесина на корен.
3. Обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - в срок 5
работни дни от приключване на производството по обжалване.
Възложителят освобождава гаранциите по т.1, т.2 и т.3, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за
прекратяване.
Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник в процедура:
1. Оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й - при открит конкурс.
2. Не отвори ценовото си предложение в обявения в заповедта времеви период - при
електронен конкурс.
3. Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор, в
установения 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на
изпълнителя /съобщаване на заповедта за определяне на изпълнител, когато е
допуснато предварително изпълнение.
4. Не представи в срок изискуемите документи, а именно:
- всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и
кадрова обезпеченост, които е декларирал;
- номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите,
когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или
учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;
- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които
представляват съответния участник съгласно Търговския закон или
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
където участникът е регистриран;
2.2.Гаранция за изпълнение на договорите, определена съгласно
условията на чл.9а, ал. 5, т.2 от Наредбата в размер на 10% (десет на сто) от
достигнатата на търга цена за съответния обект, която следва да бъде предоставена
единствено под формата на парична сума, внесена по сметката възложителя, съответно
на продавача.(Гаранцията за изпълнение се посочва в процентно отношение в заповедта за
обявяване на процедурата и е в размер на 10 на сто от достигнатата стойност на обекта- при
продажба на стояща дървесина на корен).

Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се
внасят по банков път по сметка на Общинско предприятие „ Копривщица“:
IBAN: BG26CECB979031D3885900
BIC:CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на
определения за изпълнител/купувач
- парична сума, внесена по сметката на възложителя/продавача;
- банкова гаранция, учредена в полза на възложителя/продавача;
В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се
освобождава само след писмено известие от възложителя/продавача. Когато
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определеният за изпълнител/купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под
формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или
частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при
изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното
приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а
при добив на дървесина - в срок 10 работни дни след съставяне на констативни
протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на
посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден
просрочие. Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и
заплащането на неустойки се уреждат в договора.
2.3. Документацията за провеждане на процедурата се публикува на интернет
страницата на възложителя едновременно с публикуване на заповедта за провеждането
й.
2.4. Участниците за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от
интернет страниците по т.2.3., без заплащане или да я закупят съответния възложител,
провеждащ процедурата, като цената на документацията не може да надвишава
действителните разходи за нейното изготвяне и отпечатване и е определена в т. 7.1. от
настоящата Заповед. (ценоразпис)
3.
Срок за изпълнение на възлаганите дейности:
Срок за изпълнение на прогнозните количества по обект № 2002- съгласно
условията на договора за продажба на стояща дървесина на корен е както следва:
Обект
2002
2002
2002
2002
2002

Отдел
9110е
9110ж
9110з
9110и
9110м

Дата
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020

4. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга:
4.1. До участие в търга с тайно наддаване се допуска всеки търговец, който
подава заявление по образец, в което се посочва обекта, за който се отнася. Всеки
търговец отговаря на следните условия:
4.2. Да е регистиран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващ
удостоверение за регистрация за съответната дейност.
4.3. Да е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект;
4.4. Да присъства лично, а когато това не е възможно – да осигури упълномощен
представител, който да удостовери представителната си власт за участие в конкурса с
нотариално заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), което се
представя на комисията преди започване на търга;
4.5. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран, за:
престъпления против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс,
престъпления против стопанството по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по
чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по
чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс ;
4.6. Да не е обявен в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност;
4.7. Да не е в производство по ликвидация;
4.8. Да не е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ)с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора
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на УОГС или ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1
ЗГ.
4.9. Да няма сключен договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;
4.10. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
4.11. Да няма парични задължения към държавата или Общинско предприятие
„Копривщица”, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
4.12. Да се посочат доказателства, че участникът, заедно с посочените от него
подизпълнители отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени
в условията за провеждане на търга;
4.13. Да няма установени парични задължения, по договор за покупко-продажба
на дървесина към Общинско предприятие „Копривщица”, към датата на провеждане на
търга;
4.14. Да е извършил оглед на дървесината в обособената позиция в
отделите/подотделите включени в позицията за която ще участва;
4.15. Да разполага с минимални технически възможности за изпълнение на
дейностите, както следва:
- назначени на трудов договор /да се посочи колко лица/, притежаващи
необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните
дейности;
- да притежава минимални /да се посочи колко лица/ наличия на собствена или
наета горска техника (копие на голям и малък талон)-годна според изискванията на
българското законодателство за работа в горите или собствени или наети животни
предназначени за извоз на дървесина от обектите;
4.16. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за
участие в търга;
4.17. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
4.18. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие
за обособената позиция, за която ще участва.
4.19. Условията за участие в търга, посочени в предходните точки т.4.2 до т.4.18
включително се отнасят за лицата изчерпателно изброени в чл.18, ал.3 от Наредбата.
4.20. Всеки кандидат може да участва, за една, за няколко или за всички
обособени позиции предмет на търга, но има право да подава само едно ценово
предложение за съответната обособена позиция.
4.21. Кандидатите търговци могат да използват подизпълнители когато
участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в
офертата.
4.22. Всеки кандидат и участник при изготвяне на документите си за участие в
търга трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
4.23. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга
всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни;
4.24. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне и представяне на
документите за участие. Общинско предприятие „Копривщица”
не заплаща тези
разходи, независимо от изхода на процедурата.
4.25. Представените документи остават в архива на Общинско предприятие
„Копривщица”, след приключване на процедурата и не се връщат на участниците.
5.Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – минимум
45 (четридесет и пет) календарни дни от крайния срок за получаване.
6.Критерии за класиране на ценовите предложения(офертите) –
най-висока предложена цена.
7.Документация:
Документацията за участие в търга с тайно надаване да се предоставя на
заинтересованите лица, срещу представяне на касов ордер или банково бордеро всеки
работен ден от 09:00 до 16:00 часа в деловодството на Общинско предприятие
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„Копривщица” в периода от 06.07.2020 г. до 21.07.2020 г. включително, в случаите
на повторен търг до 16:00 часа на 28.07.2020 г.
7.1. Цената на документацията за участие в търга е 50,00 лв.(петдесет лева)
без включен ДДС.
7.2. Същата може да се заплати в касата на Общинско предприятие
„Копривщица” или по банков път по сметка на:
IBAN:BG26CECB979031D3885900
BIC:CECBBGSF
Банка : Централна Кооперативна Банка
8. Място и срок за подаването на оферти.
Оферти за участие в търга с тайно надаване ще се приемат в деловодството на
Общинско предприятие „Копривщица” от 09:00 до 16:00 часа в периода 06.07.2020 г.
до 21.07.2020 г. включително, в случаите на повторен търг до 16:00 часа на
28.07.2020 г. на посоченото по-горе място.
9.
Оглед
Огледа може да се извърши в присъствието на служител на Общинско
предприятие „Копривщица” всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в периода
от 06.07.2020 г. до 21.07.2020 г. включително, а при провеждане на търга на втора
дата от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.07.2020 г. включително, след представяне
на документ за закупени документи за участие и осигуряване на транспорт от
кандидата.
10. Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:
Добитата дървесина ще се получава от временни складове, с местоположение
определено по технологичен план за насажденията, включени в съответната обособена
позиция, по график посочен в тръжните условия респективно договора за покупкопродажба.
Прехвърлянето на собствеността да се извършва след заплащане на дървесината,
извършените административни услуги и съставяне на приемателно-предавателен
протокол.
Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по
сметка на Общинско предприятие „Копривщица”, посочена в договора чрез
предварителни авансови вноски.
Размера на авансовите вноски се определя в договора, като първата вноска е в
размер на не по-малко 25% (двадесет и петна сто) от стойността на договора,
която се заплаща не по-късно от деня предхождащ първата експедиция по
транспортиране на дървесината, предмет на договора.
Размерът на следващите авансови вноски е не по-малък от стойността на
приетото с приемателно-предавателен протокол на временен склад количество добита
дървесина. При забавяне на изпълнението по уважителни причини, да се заплаща
вноска от 25 % (двадесет и петна сто) от достигнатата сума, в началото на всяко
тримесечие.
Продавачът уведомява по подходящ начин Купувача за наличното количество
дървесина на временен склад. В 3-дневен срок от получаване на известието
/уведомлението/ Купувача е длъжен да осигури свой представител за приемането на
наличната дървесина на временен склад с приемателно – предавателен протокол и да
заплати авансова вноска за същото количество добита дървесина.
Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен
метър, а асортиментите ще се добиват по БДС.
Купувачът може да заявява посочените асортименти, като Продавачът изпълнява
заявка при техническа възможност. След отсичането на маркираната дървесина,
нарязана на секции по категории едра, средна и дребна се измерват по средата на
дължината на всяка секция по отделно със специална за целта клупа отчитаща обема
на секцията в плътни кубически метри.
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Когато дървесината с категория дърва за огрев се подрежда на фигури с дължина,
широчина и височина 1 метър и се определя като 1 пространствен куб.м.
За измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса за
услуга в размер на 1,00 лв. (един лев) на кубичен метър.
11. Провеждане на процедурата:
Търгът с тайно наддаване да се проведе на 22.07.2020 г. от 10:00 часа в
сградата на ОП „Копривщица”, с адрес: гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов
№26
Повторен търг да се проведе на:29.07.2020 г. от 10:00 ч. на същото място
и при същите условия.
12.
Лице за контакти и предоставяне на информация по провеждане
на търга определям: Иван Веселинов Вълков – Старши лесничей при ОП
„Копривщица“.
Упълномощавам: Венета Иванова Новакова – Главен счетоводител при ОП
„Копривщица“, да приема подадените от кандидатите документи за участие в търга и да
издаде документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на
офертата от кандидата.
Задължавам: Венета Иванова Новакова да води надлежен „Регистър на
постъпилите оферти“.
След изтичане срока за подаване на оферти, приетата документация ведно с
извлечение от Регистъра да се предадат за съхранение в касата на Общинско
предприятие „Копривщица“ до часа, в който е обявен търга за провеждане.
13. Утвърждавам: тръжната документация и приложенията към нея за
провеждане на търга с тайно наддаване за обект № 2002 в т.1, неразделна част от
настоящата заповед.
14. Възлагам на Радмила Илиева Татарлиева – на длъжност административен
секретар да организира публикуването на настоящата заповед най-малко в 15
(петнадесет) дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в
търга с тайно наддаване на интернет страницата на Община „Копривщица”, както и да
постави същата на таблото пред сградата на ОП „Копривщица“.
Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни
лица за сведение и изпълнение.

Кмет на община Копривщица:
Бойка Рашкова Дюлгярова
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