
УСЛОВИЯ
за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10. ал.
1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост. и за ползтшнето на дървесина и иедървесни
горски продукти". ”за краткост наричана по-лолу Наредбата с предмет: „Маркиране н

еортттмеитиратте на дървесина на територията на Община Сунгурларе - Обект 2301, в
отдели/ттодот;ще„*ттт: 82н.138я,141д,е,147л,м, 64тт,х,ц.234и,206к.207в.258л,286б,г,235в,10833.
1098к.1098н,1242в,д, 1224б,д,1241б,2891:

1. РАЗДЕЛ: ПРЕДМЕТНА ОТКРИТИЯ КОНКУРС
Открит конкурс тто реда на Раздел 11 от 11УРВИДГТДОСПД11ГП с предмет: „Маркиране тт

сорптмеитираие на дървесина на територията на Общтттта Сунгурларе - Обект 2301, в
отдели/подотдели: 82".138я,141д,е,147л,м, 641|,х,ц,234и,206к,207в,258л,28(уб,г,235в,1083а,
1098к,1098п,1242в.д. 1224б,д,1241б,289е

при начално определена обща цена за извършване на дейността. в размер на 23110,20
(двадесет и три хиляди сто и десет лева и двадесет стотинки)лв. без ДДС, и количества и

единични цеттп по категории дървесина. както следва:
лежаща маса по категории дървесина, количеспво, цена

МАРКИРАНЕ

,. ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО
Вид

Обект Отдел,подотдел дърв.вид сеч хол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 ед.чеиа стойност
В2п,138я,141д.е,147п,м, бб.чб,бп.цр. по

2301 ГСП 58 2,6 1575 2,6 174 2,13 4603 АД 6410 3,61
64н.х.ц.234и,206к.207в. кдб, гбр.

258п,2866,г,235в,10832,

юзвклоевплтвд. - - -
12246.д.1241б.2в9с

58 2.6 1575 2.6 174 2,6 4603 4,0 6410 3,61

||. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:
Отрития конкурс ще бъде проведен на 07.03.2023 г. от 11:00 часа в административната
сграда на Община Сунгурларе .находяща се на адрес: Област Бургас. Община Сунгурларе.
гр.Сунгурларе. ул."Гсорги Димитров" М.- 2.

111. НАЧАЛНА ЦЕНА
Началната цена за обсктта. над която участниците не могат да правят валидни

предлткения е следната:
23110,20 (двадесет тт три хиляди сто и десет лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС

ПД ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ()БЕКТИТЕ.
Участниците могат да направят оглед на обектите. със собствен превоз. през всички

работни дни. красп срок до 12.00 часа на 06.03.2023 |“. Разходите за огледа са за сметка на
КЦПДНДЦТЦ.

У. РЕГИСТРАЦИЯНА КАНДИДАТИТЕ
Участниците следва да депозират о(|)ертиге си в деловодство на Община Сунгурларе - краен
срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.

У1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ



!. За да бъдат допуснати до участие в конкурса. участниците трябва да депозират в

деловодството на Община Сунгурларе - краен срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.,
0(1)ерта.която задъляоттелпо съдържа:

а) Заявление за участие по образец. в което се посочват обектът. за който се участва. името
на участника. ЕИК или ЕГН. номерът тта удостоверението за регистрация тта участника в

публичния регистър по чл. 241 или 235 от 31” за съответната дейност. с изклто-тепис на

случаите по чл. 11. ат. 2. и срокът на валидност тта офертата. С подаването тта заявлеттисто

участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса;

б) Декларация. че участникът:
- тте е осъден е влязла в сила присъда. осветт ако е рсабштнтиран. за нрестъплетшсно чл. 19-1 -

217. 219 - 260. 301 - 307. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
> ттс е обявен в песъстоятелносг и не е в производство по ттесъсгоятелттост:
- тте с в производство по ликвидация:
- тте е свързано ;типе тто смисъла на 5 1. т. 15 от допълнитсдните разпоредби на Закона за
противодействие тта корупцията и за отттемане тта незакотттто ттридобитото имущество
(ЗИКОННИ) с Кмет на Община Сунгурларе или с ръководителя на съответната общинска
горска структура тто чл. 181. ал. 1 31”:

- не е склточил Договор с лице по чл. 68 от 31 1КОНПИ;
-пе е лишен от право да упражнява търговска дейност:
-няма парични задължения към държавата и към Обшитта Сунгурларе. установени с влязъл в

сила акт на компетентен орган;
- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса:
- отговаря на квалификаттионните изисквания за извършване на дейността. а именно:
Кандидатите да бъдат търговци по смисъла тта Търговския закон. Каттдидатите-търговцн да
са вттисатнт в публичния регистър в ИАГ (по ри) и пртдгелиттш. съдиш/о чт. 242, изт. ] и ст. от
317”) и да притежаватУдостоверение за регистрация. тю чл. 241 от 31".

Катт,:тидатитечгърт*овци трябва да имат склточетт трудов договор най-малко с едно лице. което
е втти *ано в публичния регистър в ИАГ. съгласно чл. 242. ал. 1. т. 1 от ЗГ. като сътцото лице
притежаваУдостоверсттие за регистрация. съгласно чл. 235 от 31”. с което се удостоверява. че
липсто може да осътцествява извършва ,:тейността. която търговецът ще извършва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването ттс се отнася за търговец. чиито члстт тта управителен орган е
вписан в рстистъра за унражттяване на лесовътска практика и притежава Удостоверение за
регистрация. по чл.235 от Закона за горите. за дейността тто чл.233 шт.1 т.2 от 31”: ..маркиране
на насаждения, предвидени за сеч"

в) плик "1 [еново предложение":

Забележки:
- Изискванията на ч.т.18. ал. 1. т. 3 от наредбата е изключение на букви "6". "в". "а" и "ж“ се
отнасят за управителите или за лицата. които представляват участника. съгласно Търговския
закон или законодателство-го тта държава - членка тта Европейския съюз. или на друга
държава - страна тто Стторазуметтието за Европейското икономическо пространство. където
участникът е регистриран.
- Изискванията на чл. 1 8.ат. 1. т. 3. букви "а" и "с" от Наредбата се прилагат. както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник. освен ако с дружествения договор ттс е
ВЪЗЛОУКСПО управлението 1121 СДИН СЪДРУЗКППК НЛП на ДРУГО ЛПЦС:
2. при командитнодружество - за неограничено отговорните съдружници:
3. при дружество с ограттичетта оттоворттост - за управителя. а при няколко управители - за
всеки от тях:
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя:
5. При ЦКЦИОПСРПО ,”[руА/КССТВО - за ЧЛСПОВСТС на СЪВСТа 1121 ;[ИРСКТОРИТС. СЪОТВСПК) на
управителния съвет:
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове. на които е възложено
управлението:



7. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТЦПаЛИ СЛУЧПИ. ВКЛЮЧИТСЛПО ”Ш ЧУЖДССГРДННИТС ЛИЦЕ - за лицата. КОИТО

ПРСДСТИВЛЯВЗТ УЧЙСТН1У1КЩ

8. В СЛУЧЦИТС. КОПТГО има ПРОКУРИСТИ - ”за 11рОКур11СГИТСД КО "2110 ЧУЖДОСТРЦННОТО ЛИЦС има
НОВСЧС ОТ СДИП ПРОКУРИСТ. ДСКЛЦРЦЦИЯТЦ се подава само ”311 ПРОКУРИСТЦ. В ЧИЯТО

ПРСДСГНВИТСЛНЦ ВЛЦСТ С ВКЛ1>ОЧСГШ ТСРГГГОРИЯП1 на РСПУбЛИКЦ БЪЛГЦРИЯ.

2.1(огато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е

посочен нодизпълпитсл. който е чуждестранно физическо или гори,.тичсско лице.
документите по чл.18 ал. 1 от Наредбата . които са на чужд език. се представят в официално
заверен превод.

3.11отариалио ”ЗШЗСРСПО ПЪЛНОМОЦГПО 1! СЛУЧЗПГГС. КОГДТО УЧЦС”1”11ИКЪ”1” ПРИСЪСГВЦ 1121

КОНКУРСЩЧРСЗ СВОИ У||ЪЦ|||0М0Н си || (” егаинтел - ОРИГИПШ! ИЛИ ”ЗЦВСРСПО ОТ )”ЧаС”1"|1НКЦ

КОПИС.

4.Друга информация или документи. когато такива се изискват в заповедта за откриване на
процедурата или в условията за провеждането й.

УП. ДЕПОЗИРАНЕИ Щ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕНА ОФЕРТИТЕ
1.0фсртата се подава в запечатан пепрозрачен плик от участника или от упълномощен от
него представител. Върху нлика се посочват името на участника. номер на обекта. адрес за
кореспонденштя. телефон и но възмояотост - факс и електронен адрес.

2.В нлика се поставят документите. изисквани от възложителя. както и отделен "запечатан
непрозрачен п.тик "Ценово предложение". |таименонаиието на участника и обекта. за който
той подава (и])срта.

3. Пликът "Ценово предложение" съдържа попълнено, подписано и полпсчатано ценово
предложение на участника.

4.1-1РН ПРИСМЦНС ПЦ (НРСРТЪГГЦ ВЪРХУ ПЛИКН СС ОТБОЛЯЗНЦТ ВХОДШЦ ПОМСР. ДЦТЦТЦ И ЧИСЪТ 1121

ПОЛУЧНВЦНСТО И НОСОЧСППТС ]ШППИ СС ЗПППСВЗТ ВЪВ ВХОДЯЦГ [ЮГИСТЪР 110 ОбрЦЗСЦ. ”321 КОСТО НП

ПРИНОСИГСЛЯ СС ИЗДДВЦ ,”[ОКУМСПЧЦ

5131151|0Ж|гГГСЛЯТ 110 ПРИСМЦ "321 УЧЦСТНС В ПРОЦеДГурДТЦ И ВРЪПШ 112! )”ЧЦСТННЦИТС о(]>ерти. КОИТО

са ПРСЦСТЦВСНИ след И”З“1”ИЧДПС на крайния СРОК ”321 ПОЛУЧНВЦНС ИЛИ В 110321110112111111. ПРОЧРЦЧСП
ИЛИ СКЪСШ! ПЛИК. ТОЗИ ОбСТОЯГСЛСТВЦ СС (УГЙСЛЯЗВЦТ В регистъра 1710 Г4

6.Въз;тожителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник. когато офертата
не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените
срокове.

УШ. ГАРАНЦИШ ЗА УЧАСТИЕИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в
ироисиурата:

а) гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата стойност
определена за извършване на дейностите. която гаранция е в размер на 1155 лв..

6) гаранцията за участие се представя е,:шнегвеио под формата на парична сума по
набиратслтш сметка на ()бишна Сунгурларе в Уникредит Булбанк:

ВГС: [ЛЧСКВСБР
[БАМ ВС 86ППСК70003321757314
в/ Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16,00 часа на 06.03.2023

год.

2. ОПРСДСЛСПИЯ за 171311У1>51|1|Г11СЛ УЧНСТННК ПРСЛ "ДНЯ ГНРЦППИЯ ”311 ИЗПЪЛПСПИС 1121 ДОГОВОРЦ В

РЦЗМСР 1121 5 1121 СТО ОТ ДОСГИПЦГГЦ СТОЙНОСГ 1111 ОбСКТЦ.



3. Гаранцията "за изпълнение СС ПРСДСТШЗЯ В една ОТ СЛСДПИТС форми. ПО 1136013 на
ОПРСДСЛСНИЯ "за ИЗПЪЛПИТСЛ участник :

- парична сума. ВПСССНЦ 110 сметка на ВЪЗЛОЖИТСЛЯД

- банкова гаранция. учредена В 1103138 на ншложигеля.

4. В представената банкова гаранння трябва да има шричен “пише. че ТЯ СС ОСВОООЖДНВЦ само
след ПИСМСПО ИЗНССТИС О”! 11”1>3)|О)КНТСЛЯ.

5. КОГаТО определеният “за ИЗПЪЛНИТСЛ УЧЦСТПИК е ТГЗОРЦЛ гаранцията ”121 ИЗПЪЛНСНИСла ОЪЦС

ПОД формата на парична сума. внесената ОТ НСГО гаранция ”за участие СЛУЖН за ПЪЛНО 11:11!

ЧАСГИЧПО ИЗПЪЛПСППС 1111 "ЮДЪЛЖСПИСТО ”Ш ВПЦСЯНС на гаранция за ИЗПЪЛНСПИС.

[Х Р ГИ УСЛОВИЯ
1.Срокнг на вшннн-тоет на офертата следва да бъде не но-крагьк от 90 календарни дни.
считано от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

1.1.Ср0КЪТ на 13Ш1171Д1|ОСТ на офертите е времето. НРС"! КОСТО )“ШСТПИЦРГГЕ са обвързани е
УСЛОВИЯТЗ 1121 ПРВДСТаВСПИТСОТ ТЯХ оферти.

1.2.ВЪ3ЛОЖИТСЛЯТ МОЖЕ да ИЗИСКЗ ОТ класираните на ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО )”ЧаСТНИЦИ Да
удължат срока на ВНДИДПОСТ на ОФЕРТНГС СИ ДО МОМСПТД на СКЛТОЧВЗНС на ДОГОВОРЕЪ

2. ИЗПЪЛНИТСЛЯТ 1111 ДсйНОСТИТС |1ОСОЧС11Н В заповедта се ОПРСДСЛЯ ВЪ”; основа на ОЦОНКЦ на
офертите но критерия-Н НИСКА ЦЕНА.

3.Мяето и срок за получаване. цена и начин на нланшнс на докуметгганияга “за участие в
открития конкурс:
Участниците в процедурата могат да изтеглят докуметнацията от интернет страницата на

Възложнтеля без заплащане или да я “закупят от касата на Община Сунгурларе всеки работен
ден от 9:00 * 17:00 часа. краен срок - 16:00 часа на 06.03.2023 г. Цената на тръжната
документация е 50.00 (петдесет) лева без ДДС.

4.Място и срок ”за но,-таване на офертите:
Участниннте следва на денозират офертите си в денотюлегво на Общнна Сунгурларе - краен
срок ДО 16.00 часа на 06.03.2023 г.

5. Място. дата и час на провеждане на конкурса:
Отрития конкурс ще бъде проведен на 07.03.2023 год. от 11:00 часа в адмштиетративната
сграда на Община Сунгурларе. отдел ..О1”Г“.находянта се на адрес : Област Бургас.Обнгина
Сунгурларе. гр.Сунгурларе.ул.."Гсорги Димитров" На 2.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛ)” не допуска наемане на ПОДЛИЗПЪЛНИТСЛИОТ СПСЧСЛИЛИЯ конкурса участник:

7. ДО 3 ДНИ 11рСДИ ИЗТИЧШШТО 1121 срока за подаване на офертите ”ЗЗИПТСРССОВЦНИТС лица могат
Да поискат ПИСМСПО ОТ ВЪЗЛОЯПГГСЛЯ раЗЯСНСНИЯ ПО [[ОКУМСНТДЦИЯТаза УЧПСТИС. В СРОК СДП"
ДСП ОТ ПОСТЪНВЦНС на ИСКЦНСТО ВЪЗЛОЖПТСЛЯТпубликува раЗЯСПСННСТО 1121 интернет страница
си. 6631121 ПОСОЧВЦ ЛИЦСТО. направило искането.

8. При изготвяне на о(|)ертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
ВЪЗЛОЗКНТ СЛЯ УСЛОВИЯ.

9. ДО ИЗТИЧаПСТО на срока за ПОДДВЦЦС на о(|)сртите ВССКН участник В процедурата МОЖС да
ПРОМСПИ. ДОПЪЛНН 1711111 (УГГСГЛН (и])ертата си.

10..Вееки учаегннк В ПРОЦЦЦУРаТЦ има право да подаде СЦМО елна оферта 321 обекта “за КОТТГО

участва.

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА



1.КОМИСИЯТ21 Започва работа В ОбЯВСНИЯ В "ШПОВСЛТЗ ”121 ОТКРИВЗНС Н21 КОНКУРСЦ час. СЛСД

ПОЛУЧДВДПС 1121 СПИСЪКЦ С )”ШСТНИЦИ И ПРСДСТНВСНИТС оферти.

2. при ОТКПНТПЯ КОНКУРС не са 32111ЪД|ЖС|||Цно "МЗГ!" право 112! присъстват СП|Ч||0 или ЧИС"!

упълномощен ППСУЦСУГНВ|ГГСЛ при работата на комисията СЛСЩ представяне на ПОКУМСНТ

за самоличност" ПЪЛНОМОТЦНООТ представляванпя.

3. КОМИСИЯТЦ ОТВ21РЯ офертите ПО реда 1121 ТЯХНОТО ПОСТЪПВЦИС И ПРОВСРЯВЗ СЪДЪРЖЦПНСТО 11:11

11ОС”1"|,ПИ.”|НТС ОфСРТИ СЪГЛЦСПО ИЗИСКВЦПИЯТП 1121 ЧЛ. 18 ОТ 1121РСЗ1О21Т21. КОМПСИЯТП ПРОВСРЯВЦ
И11(1)ОРМ21|1ИЯ“|*21. НОСОЧСНЦ В ”5215113ЛО1111ЯТЦ 1121 )ЧаСТНИЦПТе. “521 КОЯТО ММЦ СЛУЖССбСП 1101311)”.

4. Комисия та отстранява от конкурса участник:
1. който не е представил някой от изискуемитедокументи по чл. 18 от 171арсдбата:
2. за кото-то се установи невярно деклариране па обстоятелство по чл. 18. ал. 1. т. 3 от
Наредбата ;

3. който е представил оферта. която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия на възлткителя.

5. 110 СС О”|"В21РЯТ И не СС разглеждат 11011ОВИТС ПРСДЛОЖСПИЯ Н21 УЧЗСТНИЦИТС. КОИТО са
отстранени ОТ 110-11211211ЪШНОучастие.

6. В открития конкурс комисията отваря пликове "Ценово прешоженне" на всички
допуснати участници и съобщава всички направсни предложения. Предложения. подадени в
”ДНК "[[СПОНО 11РСДЛО7КС11ИСП. КОИТО 1121Д15И11121В21Т ПРСДВЗРИТСЛНО обявената ОТ ВЪЗЛОИОУТТСЛЯ

начална цена. не участват в класирането.

7. УЧ21СТНИЦИТС. 1121111321В171ЛИ 1161108" ПРСДЛОЖСПНЯ С 20 ИЛИ ПОВСЧС 1121 СТО 11(1-ОЛЕ1ГО11РИЯТ11ИОТ
СРСД1121Т21 СТОЙНОСТ 1121 Н211|РШЗС111ТТС ПРСДЛОЖСНИЯ ОТ ВСИЧКИ УЧЗСТПИЦИ. ПРСДСТЦВЯТ 1121

КОМИСИЯТА 11 СРОК ]11521 работни ДНИ ОТ ПОЛУЧДВЦНСТО 1121 ИСК21НСТО "321 ТОВД подробна ПИСМСНЦ
ОООСПОВКЦ ”121 (161)21”1)”112111С"1ОИ.

8. КОМПСИЯТЦ МОЗКС 1121 ПРИСМС ПИСМСПЕТГЦ ОООСНОВКЦ. КОГЦТО СП ПОСОЧСПИ ООСКТИВНИ
ООСТОЯТСЛСТВЦ. СВЪРЗЦПИ СЪС:
1.01711111112111110 рСЦ1С1111С7121ИЗ11ЪЛ11С1111С 1121 ,1161111001Т212

.. ПРСДЛОЖСНОГОТСХННЧССКО 1301116111101
3. НЕЩИЧИСТО 1121 ИЗЮПОЧИ 1011110 ОЛШОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ "Ю. УЧЦСТПИКЦД
4. ИКОНОМИЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИСна ДСЙНОСТГН.

Ч

9. КОГЦТО УЧЗС”1"1*1ИКЪТ НС 11РС,11С71“ЦВИ В СРОК НИСМСНЦТЗ ОбОСНОВКЦ ИЛИ КОМИСИЯТЦ ПРСЦСНИ. ЧС
ПОСОЧСПИТС ОбСТОЯТСЛСТВН НС са ООСКТИВПИ.КОМИСИЯТ21 ["О ОТСТРДПЯВЗ.

10. КОМИСИЯТЦ ОЦСНЯВЗ ПРСДТЛОЖСНИЯТЗ на участниците СЪГЛЦСНО КРИТСРИИТС. ПОСОЧСНИ В

ДОКУМСНТЗЦИЯТЦ 7321 УЧ21СТИ6 В конкурса. 21 при ОТКРИТ КОНКУРС ОПРСДСЛЯ КД121СИР21НИЯ на ПЪРВО И
1121 ВТОРО МЯСТО.

11. КОМИСИЯТЦ О11|3СДСЛЯ 1(.5121СИР2111ИЯ 1121 ПЪРВО И 1121 ВТОРО МЯСТО УЧЦСГПИК 11 ОТКРИТИЯ КОНКУРС
”521 КОПКРСТПИЯ ООСКТ СЪООРЗЗПО ВРСМСТО 1121 ПОДЦВЦПС Н21 ОфСРТЦТЦ. КОГ21ТО:
1. ДВ21М21 НЛП НОВСЧС )"Ч21СТПНЦ11 С21 ПРСДЛОЖИЛП СДПЦКВЦ НИИ-ПИСКЦ 1101121 - ПРИ КРПТСРИИ 111111-

11ИСК21 ЦСПЦС

2. двама 1711111 ПОВСЧС УЧ21СТ111111И С21 С СДПЦКВИ РЕЗУЛТЪГГИ. ВКЛ|ОЧИТСЛ|1О НО ПОКНЗЦТСЛЯ С ПЦЙ-
ГОЛЯМ21 ТС?КСС”|" - 1111171 КРЪГГСРИИ ИКОНОМИЧССКИ |*12111-11ЗГОД11121 О(|)Ср”1>21.

12. КО “2110 е ПОД121ДС||21 011)Ср”1“21 С21МО ОТ СПИН )”Ч21С7111ИК. КОМИСИЯТЦ Я [)8“З131С“/1х“,1121 И КОПГТО
)“121СТ1111КЪТОТГОВЦРЯ 1121 ) “ЛОВИЯТЦ ”121 ДОПУСКЗПС. ВКЛКУЧИГСЛПО 11РСД121О7КСНПСТО му 0 ИЗГОТВСПО
1! СЪОТВСТСТВИС С ИЗИСКВЦНИЯГЦ 1121 |З”1>З31О)К11”1"СЛЯ.ТОЙ СС ОбЯВЯНЦ ”За 11131111111111711621.



13. УЧНСТПИЦНТС. КЛЦСИРЦПП 118 ПЪРВО И 1121 ВТОРО МЯСТО. са НЛЪЖИИ ОТ момента на
ПОПЪЛВЗНСГО 1121 ДСКЦШРЦЦИЯГЦ 110 ЧЛ. 18.21.11. ]. ”Г. 3 ОТ НЦРВДОЕПН ДО СКЛЮЧВЦНСТО 1121 ДОГОВОРН

1121 )”ВСЛОМЯВПТ ВЪЗЛОЖИГСЛЯ ”521 ВСИЧКИ ПЦСТЪПИЛИ ПРОМБИИ 13 ДСКЛЦРИРЗИИТС ОбСТОЯЧСЛСТВа.

14. КОМИСИЯТЦ СЪСТШЗЯ ПРОТОКОЛ ”521 Р”Д”З|”ЛС71С1Ш1СТО. О11С||ЯВШ|СГО И КЛНСИРЦНСТО 1121

УЧЦСТНИЦИТС. КОЙГО СС ПРСДШЗЦ 1121 И”1>”ЗД1О)КИ”ГС.11Я ”321 )”!"1ГЪР7КДНВШ|С.

15. Заседанията на комисията при открития конкурс до изтотвянсто на протокола са
публични.

Х1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Комисията оценява о(1)сртнтс по критершт НАЙ-НИСКА ЦЕНА.
За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника. предложил най-ниска

цена за съответтптя обект. за който участва.

Х11. ХОД НА КОНКУРСА
Открития конкурс протича в следните етапи:
Първи етап - регистрация на участниците за участие в конкурса. чрез вписване в

Регистъра по реда и часа на подаване на предложенията в деловодството на Община
Супгурларе

Втори етап - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и

достоверността на документите в плик А.
Трети стан - отваряне на плик "Ценово предложение". обсъждане и оценка

редовнос" - на офертите.
Четвърти етап , класиране на участниците. съставяне и подписване на протокол за

проведения конкурс
Пети етап -пздавапе па запове;.т за обявяване на класирането и определяне на

изпълнител. или прекратяване на процедурата.
Шести етап-сюпочвапс на договор.

Х1||. ОСВОБОЖДАВАНЕ и ”ЗАЛЪРЖАНЕНА ДЕПОЗИТИТЕ
Депозигите на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31. 32 и чл. 33

от ! 1УРВИЛГТДОСПД1 1Г1 1.

ХП. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.Възложитсляг сключва писмен договор с участника. определен за изпълнител на
дейността.

2.ЛО1“ОВОРЦ ПО Г.] СС ВКЛ1ОЧВЕ1Т ”ЗЗДЪЛЯСИТСЛНО ВСИЧКИ ПРСДЛОНССИИЯ на УЧЗСТИИКИ В хода на
ПРОБСДСНИЯКОНКУРС. ВЪЗ основа 1121 КОИТО С ОПРСДСЛСП ”521 ИЗПЪЛПИТСЛ.

3.Договорът се сключва в 14-дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпмнтитсля.или
2. съобщаването на заповедта за определяне на изптнтиител. когато е допуснато
предварително изпълнение.

4.ПРИ НСЯВЯВЦИС ИЛИ ОТКДЗ на )”ЧНСГИИКЦ. ОПРСЛСЛСН за ИЗПЪЛНИТСЛ. да СКЛ1ОЧИ ДОГОВОР В

СРОКЦ ПО ”Г. 3.11011РС,”1СТ21ВЯИС на ИЗИСК)”СМИ”1"С ,"1ОК)”МС1»1ТИ ИЛИ НСДОКЪГЗВЦНС С ТЯХ 1121

)[СКЛЦРПРЦННТСОбС-1051105КУПЯ] 13”1я”3.11О”/1(Н”1С."1Я”1 СЪС ”ЗИПОВСЛ ОПРСДОЛЯ за ИЗПЪЛПНТСЛ УЧИСТПИКЦ.
класира" на ВТОРО МЯСТО.

5. В СРОКН 110 1.3 )“ШСТПИКЪГ. О!”!РСДСЛСИ ”311 1714111ЪЛ11И”|"СЛ.С ЦЛЪ>КСН да ПРСДСГЗВИС
5.1. ВСИЧКИ НСОбХОЛПМН ЛОКУМСНТИ. ЛОКЦЗВШЦИ ОбСТОЯ”ГСЛСТВЗПЩ ”321 ТСХНИЧССКЦ И КЦДРОВЦ
ОбСЗПСЧСНОСГ.КОИТО С ДСКЛЦРИРЦЛ:
5.2.11ОМСР 1121 ДОКУМСНГ ”521 ВИЦСЯПС ПП ,”1О11Ъ."111И“1"С."11Ш НЦРИЧНП сума - В СЛУЧЦИТС. КОГЦ ГО

111РЪ11111ИЯ121 ”511 ИЗПЪЛПСИИС 1111111311111211311ВНСССНЪГГЗ ГНРЦНЦИЯ ”521 УЧЗ1СГИС. ИЛИ УЧРСЛСПЦВ ПОЛЗЦ 1121

ВЪЗЛОЖИГСЛЯ бдПКОВЦ гаранция ”521 ИЗПЪЛПСНИС 1111 ДОГОВОРЩ



5.3. свидетелство за съдимоет на физическото лице или на лицата. които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка
на Европейския съюз. или на друга ,ттържава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство. където участникът с рептстрирап:
5.4. Документ удостоверяващ липса на парични задължения към държавата установени е

влязъл в сила акт на компетентен орган.

(3. Документите 110 115 С.“!СДВН да са ВШППЪПИ КЪМ ДЗПЧПЯ ПЦ ПОДПИСВЦПС на ДОГОВОРЦ И СС

ПРСДСТШЗЯ1 В ОРИГИНЩ! ИЛИ "ЗЦВСРСПО ОТ уЧЦСТНИКЦ КОПИС. При ПРОДСТЦВЯПС на ЗЗВСРСПО КОПНС

)“ЧЦСГНИКЪТ ПРСДШТЦНЯ Н ОРИГИНДЛП за сравнение.

7. свидетелство за еъдимост на фтттческото лице или на лицата. които представлятшт
съответния участник съгласно Търговския закон или законодатслството на държава - членка
на Европейския съюз. и.ти на друга държава - страна по Стторазумеписто за Европейското
икономическо пространство. където участникът е регистриран се представя и за
подизпъипителите в случаите. в които е предвидено участието на такива.

8. В ЗЧДИЮВСП СРОК ОТ ИТПИЧЦПСТО на срока НО Т.3 КОМИСИЯ. ОПРСДСЛСНД ОТ ВЪЗЛОЖЪПСЛЯ.

ПРОВСРЯВН рСДОВПОСТТа И СЪОТВСТСГВИСТО на ПРСЛСТЗВСНИТС документи ПО Т.5. за КОСТО СС

ИЗГОТВЯ ПРОТОКОЛ. ПРОТОКОЛЪТ СС УТВЪРЖЛДВДОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ В З-ДНСВСН СРОК И се публикува
на ИНТСРНСТСТРППИНЕГГЦму.

9. Договор по т. 1 не се сключва е участник. определен за изпълнител. който:
1. в установения срок пе представи документите по т. 5 или представените документи не

отговарят на условията за тцювсиотапе на процедурата;
2. има парични задължения към държавата установени е влязъл в сила акт на компетентен
орган.
3. има парични задължения към Община Сунгурларе. установени е влязъл в сила акт на
компетентен държавен ор *аи. съответно - има задължения към общината. установени е
влязъл в сила акт на компетентен орган. когато възлоиштел е община.

10. Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участппк се установят
обстояте:тствата по т.9. подт. 1. възложителят издава заповед . с която определя за изпшннгсн
класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилатаг
последователноразпоредбите на чл. 23. ал. 6 и чл. 35. ал. 5 и 8 от Наредбата.

11. В случай. че ОТ МОМСПТЦ 1121 СКЛЪОЧВШНЗ 112! ДОГОВОРЗ ДО НЦЧЗЛОТО на НЗГОВОТО ИЗПЪЛНСННС
има срок ПО-ЛЪЛЪГ ОТ 30 ДНИ. ”321ДЪЛЖИ1ЕЛНО В ДОГОВОРЦ СС ВКЛЮЧВЗТ КЛЗуЗИ 321 правата И

задълженията на СТРШПГГС ПРИ СВСНТУЕШНО ВЪЗНИКВШЮПЦ (|)ОРСМДЖОРПИ ОбСТОЯТСЛСТВЦ.

Настоящите конкурсни условия са разработения съгласно изискванията на Закона за
горите " НУРВИДГТДОСПДНГП, като за неуредените положения в тях еепрнлага
Наредбата
За контакти и ипфоттаипя -ппж. Д. Гавазов езамкмст на Община Сунгурларе.


