
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ”

ЗАПОВЕД
м. .....9.9 .....

гр.СУНГУРЛАРЕДЪ..%.:..2023 г.

На основание чл. 3. ал.1. “г.!. във вр. с чл. 10. ал.1. т. 18 във вр. с чл. 15. ал. 1 и ел. от

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

държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и педървссни горски

продукти". наричана “за краткост в Заповедта .. ПУРВИЛГГДОШ1Д111”11". във връзка с

одобрена от Кмета на Община Сунгурларе План-сметка “за възлагане на дейността

„Маркиране " сортиментнраиена дървесина на територията на Община Сунгурларе -

Обект 2301, в отделтнт/полотдели: 821|,138я.141л,с,147л.м,
64и,х,ц,234и,206к,207в,258л,286б,г,235в,1083а, 1098к,1098п,1242в,д, 1224б,д,1241б, 289е

ЗАПОВЯДВАМ:

1.11асрочвам за провеждане Открит конкурс по реда на Раздел 11 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
като определям срок до 16,00 часа на 06.03.2023 год.. “за подаване на Оферти от кандидати.
които желаят да осъществят дейността: - „Маркиране и еортиметггиране на дървесина на
територията на Община Сунгурларе - Обект 2301, в отдели/полотпели:
82н,138я,141д,е,147л,м,64н,х,ц,234и,206к,207в,258.11,286б,г,235в,1083а,1098к,1098п,1242в,
1224б,д,1241б,289е

при начално определена обща цена “за извършване на дейността. в раимер па 23110,20
(двадесет и три хиляди его " десет лева и двадесет етопиткн) лв. без ДДС. и количества и

лежаща маса по категории дървесина, количеспво, цена

МАРКИРАНЕ

.- ЕДРА СРЕДНА дРЕБНА ДЪРВА ОБЩО
Вид

Обект Отдел,подотдел дьрв.вид сеч кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 едцена стойност

82п,138я,141д.е,147п,м, бб.чб,бп.цр, по :3||1).21>

2301 ГСГ1 58 2,6 1575 2,6 174 2,6 4603 4,0 6410 3,61

64н,х.ц,234и,206к,207в, кдб,гбр,

258п,2866,г,2355,1083а,

109Бк,1095п,1242в.д,

1224б.д,1241б,289 с

58 2,6 1575 2,6 1711 2.6 4603 4,0 6410 3.61 23110,20

СДИННЧНИ ЦСНИ 110 КЦТСГОРИИ ДЪРВССИНН. както следва:
2. Правно ОСНОВНИПСза откриване на процедурата. Право на участие:
2.1. Правно пинта/ши: Чл.10. ал. 1. т.18, чл. 12. ал. 1. т. 1 и при условията на чл.15 и

следв. от .. ПУРВИДГГДОСЧ 1ДН1Ц11"
2.2. Право на участие имат търговци. регистрирани в публичния регистър на чл.241 от

31 И 11рИ71РС)КЦВШЦИ УДОСТОВСРСПИС “521 регистрация "321 СЪОТВСТГПГГЗ ,11СЙ11ОСТ.

3. Вид на процедурата:
ОТКРИТ КОНКУРС. в съответствие с чл. 12, ал. 1.1“. 1 във връзка е чл.!5 и следв.

от .. 11УР1ЗИД1“1"ДОС11Д111"1 1",

4. СРОК на НЗНЪЛИСППСЕ



Крайният срок за изпълнение на възложената дейност с предмет: „Маркиране и

сортиментиратте тта дървесина за ЛФ 2023 год. на територията на Община Сунгурларе е

както следва:
За широколистни насаждения. включени в обекта -30.06.2023 година.
За иглолистни насаждения. включени в обекта -31.08.2023 година.

5. МЯСТО ”521 ПЛГЪЛНОНПО на поръчката:
В горски територии , общинска собственост. в териториалния обхват на дейност на

Община Сунгурларе". с отдели и подотдсли. съгласно изготвен онпс тта подлсжаипгтс на

маркиране паеаяшепня за ЛФ 2023 год. на територията на Община Сунгурларе.

(). ТехническиИЗИСКВЕППИН не се ПРОВИЗКЦаТ.

7. Правни тт квалификациоиии изисквания към кандидатите:
7.1 Кандидатитеда бъдат търговци 110 смисъла на Търговския закон.
7.2 Кандидатите-*търговци да са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и при

условия. съдя/цена ч.ч. 242, акт. ] п с.г. от 31) и да притежават Удостоверение за регистрация.
тто чл. 241, ал. 1 от ЗГ за дейността: ..Сгопаписвапе на го ски те ито ии".

7.3 Каттдидатитечтърговци трябва да имат сключен трудов договор най-малко с едно
лице. което е вттисатто в публичния регистър в ИАГ. съгласно чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, като
сътцото лице притежава Удостоверение за регистрация по чл.235 от Закона за горите. за
дейността тто чл.233 ал.1 т.2 от ЗГ: „Маркиране тта насаждения.предвтщсни за сеч”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването тто т.7.3 не се отнася за търговец. чиито член на

уттравителен орган е вписан в регистъра за упраиотявапе па лесовъдека практика и притежава
Удостоверение за регистрация по чл.235 от Закона за горите. за дейността тто ч;т.233 ал.] т.2

от 31”: „маркиране на пасаж тения. предвидени за сеч"
7.4 Кандидати трябва да отговаря тта определени изисквания. съгласно чл. 18, ал. 1,

т. 3 от .. НУРВИДГГДОС!1111 1111", които кандидата декларира. чрез декларация (по
образи/), както следва:
. не е осъден е влязла в сила присъда. освен ако е реабилитиратт. за престъпление тто чл. 194 -

217. 219 - 2611301 - 307. 321 и 321а от 1-1аказателпия кодекс;
- не е обявен в ттесъстоятелттост и тте с в производство по несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация:
- не е свързатто лице тто смисъла на с 1. т. 15 от допълтппелните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отттематте на незаконно придобитого имущество
(ЗПКОНПИ) е Кмет на Обтпи на Сунгурларе. с ръководителя на съответната общинска горска
структура по чл. 181. ал. 1 ЗГ;
- не е сключил договор е лице тто чл. 68 от ЗПКОНПИ:
>пе е лишен от право да упражнява търговска дейност:
-няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе. установени е влязъл в

сила акт на компетентен орган;
- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса;
- отговаря тта техническите и квалификациотптите изисквания за извършване на дейността.

7.5 Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на
дсйттоетите тто възложената услуга. Изискването тто тази точка се гтоставя на осттование чл.
13, ал. 2 от .. ПУРВИДГТДОШЩНГП"

7.6 Всички изискуеми документи. които кандидатите трябва да прилояшг към своите
оферти са посочени изчерпателно в „Условията за провеждане на открития конкурс и
ВЪЗЛЗГаПС "ЗПЪЛПСППСТО па ДСЙПОСТИ1Ъ“ за УСЛУГИ-141“.

8. Предлатанага цена.
8.1 Предложената от капдицшта цена тте пшбва да бъде по-виеока от цената посочена

от Възложителя. общо за дейностите. предмет на възлагаттето.съгласпо т. 1 (””
именно - 23110,20 (двадеес
ДДС

зи Заповед. а
и три хиляди сто и десет лева и двадесет стотинки) лв. без



8.2 С “ПФПШГГНОУГО намаление на ПРСДЛОЖСГШТО ОТ кандидата цена СПРЯМО !7121ЧШ11ЩТ2]

цсна ПОСОЧСПЗ ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ се намалят началните пени ПО КЗТСГОРИИ ДЪРВССИНИ ттрн

СКДПОЧВЦПС тта договора.

9. Начин тта плащане.
Заттлашаттето на услутага се извършва два пъти месечно. след 1-во тт 15-то число на

месеца. в срок до 14 /-тетттриттадесет/ калеттдартти дни. считано от представянето на

предавателно - прпематслеп прототшл тт фактура към ттего в счетоводсгвото на Възложителя.

10. Срок на валидностна предложенията:
10.1 Срокът за валидност тта т/шрпттттс ттодадетттт от кандидатите се определя и

кандидатите са обвързани с този срок до сктпочвапе на окончателните договори. съгласно чл.
20 от .. ПУРВИДГГДОСПД!ПП“, както следва: 90 (деветдесет) календарни дни. считано от
датата тта отваряттсто на офертите.

11. Кандидатът" представя гаранция за участие. а оттределенпят за изпълнител
представя гаранция за изпълнение.

11.1 Размер, начин, място, форма, срок и условия за внасяне на гаратпитята за

участие в процедурата:
а) гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата стойност

определена за извършване на дейностите. като гаранцията е в размер на 1155/хиляда сто
петдесет " ттет/ лв.. и с определена. съгласно чл. 9а от .. НУРВИДГТДОСПД!1ГП"

б) гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по

пабирателна сметка на Община Сунгурларе в Уникредит Булбанк:
ШС: [ЛЧСКВСЗР
1ВА1Ч: ВО 86111ЧСК70003321757314
Крайният срок за внасяне на гаранцията за участие е до 16.00 часа тта 06.03.2023

год.;
т) вшложигеттят освобождава или задържа гараттциигс за участие в процедурата при

условия и по ред. съгласно ч . 31 и чл. 32 от .. ПУРВИДГГДОШ1111 111 1". и са изчерпателно
ттосочетти в „Условията за провеждане на открития конкурс " възлагане изпълнението
тта дейността".

Забележка: Въз.*/о.)к-пптс.“тт освободилти лили/пинти за участие. без да дължи
.тпхшт за периода, през които средствата законно са тт/юстояхти при него. съд“/ас/т чл. 31. ил.
3 от .. 11УРВИДГ1ДОСПЛ1 1111".

11.2. Условия за внасяне. форма и размер на гаранцията за изпълнение на
договора за възлагане на дейттосттт 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 извършване на дейностите * предмет на
конкурса и се определя. съгласно чл. % от .. НУРВИДГТДОСПДНГН",

б) гаранцията за изпълнение се представя преди сключването тта договора за възлагане
на дейности и с безусловна иредттоставка за това събитие. съгласно чл. 35, ал. 5, т. 1 от ..

НУРВИДГТДОСПШПП"
в) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми. тто избор тта

определения за изттълттитсл участник :

1. ттаричтта сума. внесена тто сметка на възложителя;
2. батткова гаранция. учредена в полза тта възложителя.

12. Критерий за оценка на офертите-НАЙ-ПИСКА ПРЕЦЛОЖЕНА ЦЕНА
За изпълнител на дейностите тце бъде определен капдпдата. предложил най-ниска

цстта за извършване на дейността „Маркиране н сорттттхтетттиратте на дървесина за ЛФ 2023

год. на територнята тта ()бтднпа Сунгурларе и оттрсделстт от конкурсната комисия за
класиратт тта ттърво място. съгласно условията и реда определени от възложителя в

котткурсттигс условия за настоящата процедура.

13. МЯСТО " СРОК за получаване, цена " начин тта закупуване тта КОПКУРЩПГГЕ

ДОКУМСНТН за участие:



Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет

страницата тта възложителя 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 с 50.00 (петдесет) лева без ДДС.

14. Място7 условия и срок за подаване на офертите:
а) Офертни/ни се подава в запечатан нснрозрачсн плик от кандидата или от

упълномощен от него представител. Върху ттлика се посочва името на кандидата. дейността

за която участва. адрес за кореспонденция. телефон и по възможност факс и електронен

адрес.
В падпиеанпя плик се поставят докуметгтнтс. съгласно изискванията. посочени в

пастшшшта заповед и в условията за участие. в съответствие с чл. 18 от „Наредба за

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - ;.гържавна и

общинска собственост. и за ттолзването на дървесина и недървесни горски продукти", КАТО
В НАДПИСАПИЯ ПЛИК С ДОКУМЕНТИТЕ СГ: ПОСТАВЯ И ОТДЕЛЕП ЗАПЕЧАТАН
НЕПРОЗРАЧЕП ПЛИК. В КОЙГО СЕ ПОСТАВЯ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

КАПДИДАТА. С НАДПИС ВЪРХУ ПЛИКА „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА". върху който се

записват наименованието на кандидата и обекта за който подава оферта.
б) Кандидатите могат да представят своите (:(/юрти в деловодството на Община

Сунгурларе. при условия и по ред определени и посочени в конкурсните условия - всеки

работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.. с краен срок за подаването им до 16.00 ч. на 06.03.2023 г.;
в) при приемане на офертите върху нлика се отбелязват входящ ттомер. датата и

часът на получаването. и посочените данни се записват във входящ регистър тто образец.
за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите
техните оферти. които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или същите са представени в пезапсчатан, ненаднп -ап. прозрачен или скъсан плик.
Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра:

г) при изготвяне на своите ш/шрппт всеки кандидат трябва да се придържа точно към
обявените от Възложитепя условия. До изтичането на срока за ттодаване на офертите всеки

кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Всеки

кандидат в процедурата има право да недаде само една оферта.

15. Време, начин, срок и условия за оглед на обекта:
Кандидатите могат да направят оглед на обекта. със собствен превоз. през всички

работни дни. краен срок до 12.00 часа на 06.03.2023 г. включително. Огледът се извършва в

присъствие на представителот Община Сунгурларе. Отдел ..ОГТ

16. Време, място и час за разглеждане. оценка и класиране на подадените оферти:
16.1 Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса. като определя

нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове 4 най-
малко три.

16.2 Дш за провеждане на открития конкурс е 07.03.2023 год. от 11:00 часа в

административпата сграда на Община Сунгурларе. Отдел ..ОГТ с адрес: гр. Сунгурларе.
ул. ..Г. Димитров“ М 2.

16.3 Когато за Обекта има само една оферта. с валидно доказани факти и

обстоятелства от заложените изисквания. то участникът се определя за изпълнител . ко *ато

преднтожената от него цена не е по-висока от началната цена обявена от Възложитсля.
16.4 Заседанията на комисията до съставянето на протокола са публични. 11ри

”ЗЦНОЧВЦНСТО И НРОНСЯСДДНС НП ОТКРИГНЯ КОНКУРС ИМАТ НРЦВО 1121 НРНСЪСДГВЦТ КЦНЛИЛЦГНТС ИЛИ

техните упълномощени 1трсдстатиггелп. които представят документ за самоличност,
16.5 Условията. реда и тишина по които комисията тце разгледа и оцснн подадените

(;(/юрти. класирането на уиастнитнгте в процедурата. както и обетоятеттствата. при които

определен кандидат се отстранява. “а посочени с всички последователни действия и

НЕОБХОДИМИ ОбСТОЯЧСЛСГВЦ В ..УСЛОВНЯТИ 321 ПРОВСА/КЛЦПС ПЦ ОТКрНТИЯ КОНКУРС И НЪЗЛЦГЦНС

изпълнението на дсиността за услугата :

16.6 Комисията съставя протокол за разглеждшюто. оценяването н штасирането на

кандидатите. който се предава на Възложитсля за утвърждаване заедно с цялата



Документация. събрана в хода на провеждането на открития конкурс. съгласно чл. 22, ал.
11

от .. 171УРВИД1ТДОС1ЩНП Г“,

17. Настоящата заповед за откриване на процедура за определяне на изпълнител за

възлагане изпьлпепието на дейности в горски територии - общинска собственост. да се

публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе. както и да се постави на видно

място в сградата на Община Сунгурларе. съгласно чл. 14, ал. 1 от ..

171УРВИДГГДОСПД1ПП". пий-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на

офертите.
18. [»Пастояптата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от

..11УРВИД1ТДОС1ЕЛ]ПП". като чрез нея мобрнвам и угвъришавмт конкурсните
документи за участие в процсдутта. съгласно чл. 16, ал. 1 от цитираната в тази точка
Наредба.

19. Копие от заповедта да се приложи към конкурсните документи за участие в

процедурата. наред с другите документи и образци.
20. Контрол но изпълнение на заповедта възлагам на инж. Д. Ганазов * зам.-кмет.

КМЕТ НА ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ:..
/д-р *


