
УСЛОВИЯ

за участие в търг с ТАЙНО наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен в Обекти М1821, находящ се в горска територия - общинска
собственост в териториалния обхват на дейност на Община Сунгурларе, Дирекция
„ОГТМП“. Продажбата се осъществява, съгласно чл. 46, т. 1, във вр. с 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” (изм.и доп. в ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.) /Наредбата/

1. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Предмет на търга - Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от

Обекти в горски територии - общинска собственост, в територишшия обхват на дейност на
Общинца С , кция ОГТМП“ както следва:
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1.2. Срок и място за изпълнение на дейността.
За обектМН 1821 - 31.03.2019 г.
Мястото за изпълнение на дейността е държавна горска територия в района на Община

Сунгурларе:
Обект М.! 1821 - отдели/подотдели: 267"о", 267"с", 267"д", 267 "г",267"в"

1.3. График за изпълнение на минималните количества дървесина, които трябва да
бъдат усвоени по тримесечия

ОБЕКТ Отдел, ТРИМЕСЕЧИЯ ОБЩО
Ме подотдел 1 11 111 П!
1821

11. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ТЪРГА.
2.1. Тайният търг ще се проведе на 04.02.2019 год. от 10,30 часа, с място за

провеждане: гр. Сунгурларе, на административен адрес: административната сграда на
Община Сунгурларе

111. НАЧАЛНА ЦЕНА
3.1. Началната цена 38. обектите, ПОД КОЯТО участниците не могат да правят ВЗЛИДНИ

предложения е:
.М- 1 1821 - 27 395 лева (двадесет и седем хиляди тристадеветдесет и пет лв.) без ДДС

117. ВРЕМЕ. НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕОГЛЕПНА ОБЕКТА.



4.1. Оглед на Обекта може да се извърши всеки работен ден, с краен срок за
извършване на огледа до 17,00 часа на 01.02.2019 год.

Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

У. РАЗМЕР. НАЧИН. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА
ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОПЕПУРАТАИ ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЗШЕНИЕ
НА ДОГОВОРАЗА ПРОДАЖБАНА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНАНА КОРЕН.

Кандидатът представя „гаранция за участие”, а определеният за купувач представя
„гаранция за изпълнение”.

5.1. Гаранцията за участие е:
За обект М.: 1 821 - 1 370 лева (хиляда триста и седемдесет лв.)
Определените гаранциии за участие в процедурата са вносими по набирателна сметка

на Община Сунгурларе - 1ВА1Ч: ВС 86111ЧСК70003321757314
“ В1С: ПМСКВОБЕ

Уникредит Булбанк гр. .......................
Гаранцията за шастие следва да е внесена по сметката на Община Сунгурларе до 17,00

часа на 01.02.2019 год. В документа за внесена гаранция за участие се посочва вид на
процедурата и номер на обекта.

5.1.1. Гаранцията за участие на кандидатите се освобождавати задържат по реда и
условията на чл. 31 и 32 от „Наредбата”, както следва:

а) на отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или
второ място - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на
кмета на Община Сунгурларе за определяне на купувач;

б) класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за
покупко-продажба на дървесина;

е) при прекратяване на процедурата, гаранциите на всички кандидати се освобождават
в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

- Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по сметките
на кандидатите, от които са били внесени, без да се дължат лихви за периода през който
законно са престояли по сметките на Община Сунгурларе.

5.1.2. Гаранциите за участие се задържат от Продавача, когато:
а) кандидат за участие оттегли офертата си след изтичането на срока за подаването на

оферти;
6) кандидат за участие в търга обжалва заповедта за определяне на купувач - след

решаване на спора с влязло в сила решение;
в) кандидатът, определен за купувач, не изпълни задължението си да сключи договор за

покупко-продажба на дървесина.
- В платежния документ задължително се посочва Не на обекта. Съответния вносен

документ /оритинап ишт заверено от кандидата копие/ се прилага към комплекта изискуеми
документи за участие в процедурата.

5.2. Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл. 29, ал. 3 и чл. 30 от
„Наредбата” и е абсолютната сума в размер на 5% от достигнатата при провеждане на търга
стойност за обекта, която следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на
парична сума или банкова гаранция по избор на участника-определен за спечелил търга.

Сумата, която се внася от участника, определен за купувач, може да бъде в размер
наразликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция заучастие.

5.2.1. Когато участникът, 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 Община Сунгурларе, да има срок на
валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че
същата ще се освобождава след изрично писмено известие от Кмет на Община Сунгурларе.



5.2.3. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за
изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

У1. ПРАВНИ ТЕХШЧЕСКИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
К ТИТЕ

6. Условия за допускане на кандидатите до участие в конкурса:
6.1 Право на участие в обявената процедура - има всяко заинтересовано, юридическо

лице (търговец) и / или едноличен търговец, което отговаря на следните условия:
6.1.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър в

Изпълнителната агенция по горите, отговарящи на изискванията на чл. 241 от ЗГ и да са
регистрирани или да са сключили договор с лице, притежаващо Удостоверение по чл. 235 от
ЗГ за регистрация на търговци за извършване на дейности в горски територии;

6.1.2. Да присъства лично, а когато това не е възможно - да осигури упълномощен
представител, който да удостовери представителната си власт за участие в търга с
нотариално заверено пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), което се
представя на комисията преди започване на конкурса;

6.1.3. Да не са осъдени е влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за
престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

6.1.4. Да не са обявени в несъстоятелност и Да не са в производство по обявяване в
несъстоятелност;

6.1.5. Да не са в производство по ликвидация;
6.1.6. 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 придобито имущество
/ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г./ с Кмет на Община Сунгурларе и с
Директор на Дирекция „ОГТМ“ към Община Сунгурларе;

“ 6.1 7. Да не е скшочил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в
сила от 23.01.2018 г./;

6.1.8. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
6.1.9. Да нямат парични задължеш към държавата и към Община Сунгурларе

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Изискванията на т.6.1.4, 6.1.7., 6.1.9. се отнасят за управителите или за лицата, които

представляват кандидата, съгласно Търговския закон.
Изискванията на т. 6.1.4. и 6.1.9. се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при някошю управители

- за всеки от тях;
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на

управителния съвет;
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е

възложено управлението;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,

които представляват кандидата;
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице

има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.

Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.



.
6.1.10. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията за

участие в търга;
6.1.11. Да е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
6.1.12. Да представи документ за внесена пълния размер парична гаранция за участие

за обекта;
6.1.13. Да притежават технически възможности за извършване на дейността предмет на

търга:
- минимум 3 бр. собствени или закупени на лизинг бензиномоторни триона. Доказва се

със заверени от кандидатите копия от документи (фактура, договор за лизинг и др. ).
6.1.14. Квалифициран персонал:
- Да имат сключен трудов договор с минимум 3 (трима) работника, притежаващи

свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника,
съгласно 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. Доказва
се със заверени от кандидата копия от договори и справка за регистрацията им в НАП.

6.2. До 3 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат
писмено от продавача разяснения по Документацията за участие. В срок един ден от
постъпване на искането продавачът публикува разяснението на страницата на Община
Сунгурларе, без да посочва штцето направило искането.

6.3. В процедурата СЕ ДОПУСКАда бъдат използвани подизпълнители. На основание
чл. 52, ал. 3 от „Наредбата” Възложителят допуска наемането на подизпълнители от
спечелилия процедурата участник, като подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите
изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

УИ. НЕОБХОДИМИ (ИЗИСКУЕМИ) ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.
7.1. За да бъдат допуснати до участие в търга, кандидатите трябва да представят

следните документи:
а) Заявление за участие - по образец;
6) Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
в) Нотариално заверени пълномощни на лицата, упълномощени да представляват

търговците
г) Декларация за съгласие за обработка на лични данни
д) Декларация (по образец-1, 2, 3), за липса на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от

„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии А

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти”:

Декларациите се подават от управителите на кандидата или от лицата, овластени по
реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца (когато е
приложимо).

За попълване на декларация с невярно съдържание се носи наказателна
отговорност на чл. 313 отНК.

.

е) Удостоверение за регистрация на физическото лице в публичния регистър по чл.
235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност, с когото
кандидатът-търговец има сключен трудов договор;

. ж) Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за вписване в публичния
регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;

3) Справка за действащи трудови договори на квалифицирани работници - минимум
3(три.ма) 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.

и) Документ за собственост или лизинг на минимум 3 (три) бензиномоторни триони ,
фактура, придружена с касов бон удостоверяващ заплащането на закупената стока, договор

4



за покупко-продажба, действащ договор за закупуване на лизинг, извлечения от инвентарна
книга, както и др. документи удостоверяващи безспорно собствеността върху съответните
бензиномоторни триони.

й) Подписан и подпечатан на всяка страница от кандидата проект на договор
к) Ценово предложение;
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис:

„Преддагана дена”, наименованието на ка-ндддата и обекта, за който участва, като същият се
прилага в основния плик с офертата. Предложената цена за общото прогнозно количество
дървесина не трябва да е по-ниска от посочената в т.1.1 от Раздел 1. Предмет, срок и място на
изпълнение от тези условия.

7.2. Кандидатите могат да използват подизпълнител/и за осъществяване на дейността.
Когато кандидатът предвижда използването на подизпълнител/и, същият трябва да спази
следните изисквания:

а) за етап само участие в процедурата:
- да впише изрично това обстоятелство в своята оферта, чрез посочване в заявлението

за участие,
- кандидатите не са задължени в своята оферта да посочват, както името на

подизпълнителя, дела на неговото участие в изпълнението на дейността, така и да представят
документи на които подизпълнителя трябва да отговаря, съгласно изискванията на
Възложителя.

6) за етап подписване на договор за покупко-продажба,след като е определен за
купувач (изпълнител):

- подизпълнителят/те трябва да отговаря/т на същите изисквания за извършване
на дейността и посочени от Възложителя за основния кандидат, който е участвал в
процедурата и е обявен за купувач, а именно:

- документите, които доказват, че подизпълнителят/те отговаря/т на всички
изисквания поставени от Възложителя, се представят от основния кандидат * спечелил
търга, след сключване на договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.
Когато се установи, че подизпълнителят не отговаря на изискванията поставени от
възложителя, спрямо основния изпълнител (купувач) по договора, или в последствие на
настъпила промяна подизпълнителят не отговаря на същите изискания, тези обстоятелства са
самостоятелни основания за прекратяване на договора. Всяко неизпълнение на законовите
изисквания и договорни условия от страна на подизпълнителя, ангажират пряко
отговорността на основния изпълнител (купувач) по договора,

- купувачът (основният изпълнител) посочва вида и дела, изразен в процентно %-

отношение, на работата, която подизпълнителят/те ще изпълнява/т за обекта, за който се
сключва договор.

Ако кандидатът не използва подизпълнители, представя декларация по образец.
7.3. Не се допускат до участие в процедурата кандидати, представили оферта, която:
- не отговаря на изискванията на чл. 18 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,

- е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на продавача.
7.4. Непредставянето на някой от горепосочените документи респ. Раздел У! или

установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от
участие в търга. Оригиналът на нотариално завереното пълномощно се показва на
комисията, при поискване от нейна страна, в деня на процедурата.

7.5. Когато кандидатът за участие в търга представи копие от прилаганите документи,
той трябва да е положил своя подпис и печат върху тях с гриф „вярно с оригинала” и да има
готовност да представи оригиншште на комисията за сравнение.

7.6. Разноските по изготвяне на офертата е за сметка на кандидата. Държавното
горско стопанство не заплаща тези разноски, независимо от изхода на търга за кандидата.



7.7. Представените документи не се връщат на кандидата.

У1Н. МЯСТО И НАЧИН ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА
УЧАСТИЕ.

8. Документацията в процедурата за участие може да бъде изтеглена от интернет
страницата на възложителя без заплащане или да бъде закупена от касата на Община
Сунгурларе - краен срок до 17,00 часа на 01.02.2019 год.

8.1. Цена на документацията - 25,00 лева без ДДС - невъзстановима.

1Х.МЯСТО. УСЛОВИЯИ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.
»

9. Офертите за участие в процедурата се подават от всички заинтересовани лица в
деловодството на Общиа Сунгурларе всеки работен ден от 08,00 часа до 17,00 часа, с краен
срок за подаването им до 17,00 часа на 01.02.2019 год.

Х. ДЕПОЗИРАНЕИ РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАЦЕНА ОФЕРТИТЕ
10.1. 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 по възможност - факс и електронен адрес.
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни от
насрочената дата за провеждане на процедурата.

102. В плика по т.1 се поставят документите, изисквани от продавача съгласно
цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена",
наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Предлагана
цена" съдържа попълненото и подписано ценово предложение на кандидата.

103. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за
което на приносителя се издава документ.

10.4. Община Сунгурларе не приема за участие в процедурата и връща на
кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
в незапечатан, прозрачен ишит скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

,
10.5. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на

Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен
да представи на продавача всички документи, които не са в електронен вид по реда на тУ1,
преди изтичането на срока за получаване на офертите

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към
обявените от продавача условия.

10.б. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата
може да промени, допълни или оттегли офертата си.

10.7. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта за един
обект.

10.8. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на
кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг
кандидат за същия обект.

109. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че

даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в търга.
10.10. Когато кандидатът за участие в търга представи копие от документите, трябва

да е положил своя подпис и печат върху тях под текст „вярно с оригинала” и да има
готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

10.11. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е

за сметка на кандидатите. Община Сунгурларе не заплаща тези разноски, независимо от
изхода на търга. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на

кандидатите.



Х1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
За изпъштителна дейностите ще бъде определен кандидата, по критерий за оценка:
Предложенанай-висока цена за обекта.
Продавачът прилага показателя за оценка » Предложена най-висока цена за обекта

съгласно чл. 53, ал. 3, т. 1 от „Наредбата за дейностите в горите”.
Предложената от кандидата цена за покупка на дървесина на корен не трябва да бъде

по-ниска от началната цена, посочена от Продавача.
Класирането на участниците в търга се основава на критерия по т. 9 от заповедта на

Кмет на Община Сунгурларе за провеждане на търга, и се осъществява само когато
постъпилите предложения (оферти) отговарят на задължителъштеминимални изисквания по
тази заповед.

" Не се отваря пликът с надпис „Предлагана цена" на кандидат, който е отстранен от
ит.-нататъшно участие в търга. Предложения, подадени в плик „Предлагана цена", които не
отговарят на предварително обявените от продавача критерии, не участват в класирането.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
кандидатите, който се предава на продавача за утвърждаване заедно с цялата документация,
събрана в хода на провеждането на търга.

С кандидата, определен за купувач ще бъде сключен договор за покупко-продажба на
маркирана дървесина на корен.

Заплащането на достигнатата на процедурата цена за закупената стояща дървесина на
корен се извършва по следния начин:

Първата вноска е в размер на 20 % от стойността на договора и се заплаща в
тридневен срок след сключването му. Останалата част от достигнатата стойност на обекта се
заплаща от купувача в З-дневен срок, след изготвяне от страна на Продавача на фактура за
действително добити и приети количества дървесина, след изчерпване на сумите по
авансовата вноска.Шсъщата е заплатена от Купувача.ХП. ход НА ТЪРГА с ТАЙНОНАППАВАНЕ

Процедурата протича в пет етапа:
Първи етап - регистрация на кандидатите за участие чрез вписване в Регистъра по

реда и часа на подаване на предложенията в Община Сунгурларе
Втори етап - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и

достоверността на документите в плик А в присъствие на кандидатите
Трети етап - отваряне на плик В с Предложените цени за обекта, обсъждане и

оценка редовността на офертите.
Четвърти етап - класиране на кандидатите, съставяне и подписване на протокол за

проведения търг
Пети етап - издаване на заповед за определяне на спечелил търга, уведомяване за

резултатите от класирането, сключване на договор.
Първи етап:
1. Кандидатите се регистрират по реда и часа на подаване на предложенията в

Регистър в Община Сунгурларе. При приемане на предложението на приносителя се издава
документ, върху който се отбелязват датата и часът на подаването й.

2. Кандидати, които не са заявили участието си пред длъжностното лице до изтичане
на крайния срок - не се регистрират.

Втори етап
1. Заседанието на комисията е открито и присъствието на представителите на

кандидатите е задължително.



2. Един представител може да представлява само един кандидат в хода на
процедурата.

3. Кандидатите удостоверяват гласно целостта и съдържанието на пликовете.
Комисията не разглежда документи или оферта поставени в незапечатани или с нарушена
цялост пликове.

4. Отваря се плик А като съдържанието на всеки плик се описва в протокол.
5. Комисията има право по всяко време да проверява заявените факти и данни от

кандидатите.
6. Ако документите в плик А на някои от участниците не отговарят на изискванията

по настоящите условия участникът се декласира. Това се съобщава на кандидатите и се
вписва в протокола.

7. Ако комисията установи, че документ, представен от кандидата е с неверни факти и
данни, кандидата се отстранява от участие в търга. Това се съобщава на кандидатите И се
вписва в протокола.

8. Председателят обявява допуснатите до трети етап кандидати и техните поредни
номера, декласираните участници и основанието за отстраняването им.

Трети етап
1. Представители на кандидатите, допуснати за участие в процедурата задължително

присъстват при отварянето на пликовете с представените ценови предложения и

удостоверява гласно целостта им. Присъствието на представителите на кандидатите се
отбелязва в протокола.

2. Председателят на комисията или упълномощен от него член отваря последователно
по реда на подаването пликовете с офертните цени за обявения обект .

3. Председателят на комисията или упълномощен от него член съобщава цените,
предложени от кандидатите.

4. Комисията преценява редовността на ценовите предложения, предложени от
кандидатите.

”

5. След преценка на редовността на ценови предложения Председателят обявява
допуснатите до класиране кандидати и техните поредни номера, декласираните участници и

нередовността на ценовите им предложения, причина за отстраняването им.
Четвърти етап
1. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията по реда на настоящите

Условия.
2. Комисията в закрито заседание оценява и класира предложенията на допуснатите

кандидати.
Пети етап
1. В тридневен срок от приключване на работата си комисията представя на Кмет на

Община Сунгурларе протокола и цялата документация, събрана в хода на провеждането на

търга.
2. В срок от три работни дни от получаване на протокола за работата на комисията,

органът издал заповедта за откриване на търга * Кмет на Община Сунгурларе, го

утвърждава и издава заповед за определяне на класираните кандидати. Заповедта е

индивидуален административен акт и се обжалва по реда на АПК.
3. Кандидатите участвали в търга се уведомяват за резултатите от класирането по

предвидения ред съгласно разпоредбите на чл. 61 от АПК. Продавачът публикува заповедта
за класирането на търга и на интернет страницата си.

Х1П. ОСВОБОЩДАЕАНЕИ ЗАДЪРЖАНЕНА ГАРАНЦИИТЕ
Гаранциите на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31, 32 и чл.33

от „Наредбата“.

ХП]. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР



1. Процедурата по успешно проведения търг приключва със сключване на договор.
2. Кметът на Община Сунгурларе сключва договор със спечелилия търга, съгласно

разпоредбите на чл. 35 от „Наредбата“.
3. При отказ на спечелилия участник да сключи договор съгласно изискванията на

чл.35, ал.3 от „Наредбата“ се поканва вторият класиран.
4. Договорът се сключва в писмена форма по образец към тръжните документи и

може да бъде допълван, стига това да не противоречи на ценовите предложения и закона .

5. Оферираните цени за обекта, с които кандидатът е спечелил го обвързва при
ОП е СЛЯНС на СНИТС В ОГОВО КОИТО К ЗЧЪТ ЗЗПЛ а за ОТ СЛНИТС катего ИИ

ВССИНЗ. СНИТВ КОИТО К ВЗЧЪТ ЗЗПЛ а за ОТ елните катего ИИ се ОП 8 СЛЯТ

П ОПО ОНЗЛНО Нд СЪОТНОШСНИСТОМС 0 е И аната ена за ПОК КО-П 0 ажба на СТОЯ аЩШШЩШШ6. Спечелилият участник е длъжен да се яви да сключи договор съгласно чл.35 от
„Наредбата“.

Предд сюпочване на договора: Купувачът трябва да представи, следните документи:
- Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът

няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;

- Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение
на договора;

,
- Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните

органи на търговеца (валидно шест месеца);
7. Преди да започне изпълнението на дейността, изпълнителят представя

доказателства, че подизпълнителят (когато е предвидил участието на такъв в офертата си)
отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, 3 - 5 от Наредбата.

8. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се
представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие
участникът представя и оригинала за сравнение.

9. Когато в офертата на кандидата, класиран на първо място, е предвидено участие на
подизпълнители, в договора се посочва името на подизпълнителя, обем и вид на дейностите,
които ще извършва.

10. Купувачът внася Гаранция за изпълнение на договора преди сключването му. При
отказ на поканения кандидат да сключи договор внесената гаранция за участие на кандидата
остава в полза на продавача.

11. В случаите на предходната точка Кметът на Община Сунгурларе поканва
класирания на второ място в търга за сключване на договор.

12. В случай, че от момента на сключване на договора до началото на неговото
изпълнение има срок по-дълъг от 30 дни, задължително в договора се включват клаузи за
правата и задълженията на страните при евентуално възникване на форсмажорни
обстоятелства.

13. Насажденията, включени в обекта се предават на купувача от Кметът на Община
Сунгурларе, или упълномощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч и

подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протокола се

издават в присъствието на лицензирания лесовъд на кандидата, който ги подписва .

14. В случай, че кандидатът не поиска позволително за сеч в определения от Община
Сунгурларе срок съгласно договора, договорът може да се прекрати едностранно от Кмет на
Община Сунгурларе.

15. Сроковете за плащане на цената, сроковете за издаване и получаване на
позволителното за сеч и крайните срокове за сеч и извоз се определят в договора .

16. Плащането на цената се извършва по сметка на продавача Кмет на Община
Сунгурларе.



16. Плащането на цената се извършва по смеша на продавача Кмет на Община
Сунгурларе.

17. Гаранцията за изпълнението на договора се връща след освидетелстване на всички
сечища в обекта. Протоколът за освидетелстване на сечищата се подписва от лицензирания
лесовъд на кандидата.

18. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по категории дървесина,
съгласно изискванията на Спецификацията за обекта.

23. Купувачът няма право да предоставя на трети лица правата по договора, с
изключение на случаите, когато е заявил при участие в търга, че ще изпълнява част от
дейностите посредством подизпълнители.
? “Настоящите условия са разработени съгласно изискват-пита на Закона за горите и
„Наредбата”.

Информация и лице за контакти с Община Сунгурларе:
инж. Д. Гавазов, тел.087963 7238
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