
УСЛОВИЯ
за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейности но чл. 10. ал.
1 от „Наредба за условията и реда за възлагане ичиьлненисто на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост. и ”за ползването на дървесина и нсдървесни
горски продукти". за краткост наричана но-долу Наредбата с предмет: „Маркиране на и

сортнмеитираис на дървесина на територията на Община Сунгурларе - Обект 23027 в
отдели/нодогделн:110111,1017с,10310,1225н,1276д,12771“,д,1291н,99с,134л,135к,н,137а,д,232
в,233в,265|",250в,243д,244б,е,1185в, 11861312093411291н,1297а, 137"

!. РАЗДЕЛ: ПРЕДМЕТНА ОТКРИТИЯ КОНКУРС
Открит конкурс но реда на Раздел 11 от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Маркиране
дървесина на територията на Община Сунгурларе - Обект 2302, в
отдели/подотдели:1 101д,1017е,1031о,1225и,1276д,1277г,д,1291н,99с,134л,135к,п,137а,д,232
в,233в,265г,250в,243д,244б,е,1185в, 1186г,1209в,д1291и,1297а, 137н

при начално определена обща цена за извършване на дейността. в размер на
24262,00 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и два лева) лв. без ДДС, и

количества и единични цени по категории дървесина. както следва:
лежаща маса по категории дървесина, количеспво, цена

МАРКИРАНЕ

в
ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО

|бект ОТАЕЛШОАОТДЕЛ дЪРБ-ВИА с:: кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кол.пл.м3 лв. кал.пл.м3 лв. кол.пл.м3 едцена стойност

1101д,1017е.1031о. бб,чб,бп.цр.кдб. по 2426200
2302 ГСП 117 26 1685 2,6 608 2,6 4499 4,0 6909 351

1225и,1276д,1277г.д, срппддбмжджп.

1291и.99с.134п.135к,п, -
137а,д,232в.2335.265г„

2505,243д.244б,е.

11855,1186г,1209в.д

1291и,1297а,137н

117 2,6 1685 2,6 608 2,6 44199 4,0 6909 3.51 24262,00

П. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:
Отрития конкурс ще бъде проведен на 07.03.2023 г. от 12:00 часа в административттата
сграда на Община Сунгурларе .находятца се на адрес : Област Бургас. Община Сунгурларе.
гр.Сунгурларс. ул."Георги Димитров" На 2.

1". НАЧАЛНА ЦЕНА
171ачштната цена “аа обекгга. над която участт-тицигс не могат да правят валидни

нрештожет-тия е слсштата:
24262,00 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и два лева) лв. без ДДС,

[У. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ()ГЛЕД НА ОБЕКТА.
Участниците могат да направят оглед на обектите. със собствен превоз. през всички

работни дни, краен срок до 12.00 часа на 06.03.2023 г. Разходите за огледа са "за сметка на
кандидата.



У. РЕГИСТРАЦИЯНА КАНДИДАТИТЕ
Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен
срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.

У1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. За да бъдат допуснати до участие в конкурса. участниците трябва да дснозират в

деловодството на Община Сунгурларе - краен срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.,
офертакоято задъляштелтто съдържа:

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

публичния регистър по чл. 241 или 235 от 31” за съответната дейност. с изключение на
случаите по чл. 11. ал. 2. и срокът на валидност на о(1)ертата. С нодаваттето на заявлението
участникът се съгласява с условията за провеждане на конкурса:

б) Декларация. че участникът:
- 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;
- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност:
- не с в производство по ликвидация;
- 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 нридобитото имущество
(ЗПКОНПИ) с Кмет на Община Сунгурларе или с ръководителя на съответната общинска
горска структура по чл. 181. ал. 1 ЗГ;
-не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКО1ШИ:
-не е лишен от право да упражнява търговска дейност:
-няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе. установени е влязъл в
сила акт на комнсгетттен орган;
- е внесъл в срок гаранция за участие в конкурса;
- отговаря на квалтрикапиопните изисквания за извършване на дейността. а именно:
Кандидатите да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон. Катщидатите-тьрговтти да
са вписани в публичния регистър в ИАГ (по ред и приушивня, пишело ч.ч. 242, ал, / и т. от
ЗГ) и да притежаватУдостоверение за регистрация, по чл. 241 от ЗГ.
Кан,”.[идатите-търт*овтти трябва да имат сключен трудов договор най-ммко с едно лице. което
е вписано в публичния регистър в ИАГ. съгласно чл. 242. ал. 1. т. 1 от 31". като същото лппе
притежава Удостоверение за регистрация. съгласно чл. 235 от ЗГ. с което се удостоверява. че
лицето може да осъществява извършва дейността. която търговецът ще извършва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването не се отнася за търговец. чиито член на управителен орган е
вписан в регистъра за упражняване на лесовъдска практика и притежава Удостоверение за
регистрация. по чл.235 от Закона за горите. за дейността по чл.233 ал.1 т.2 от ЗГ: „маркиране
на насаждения: предвидени за сеч"

в) плик "1 [еново предложение";

Забележки:
- Изискванията на чл.18. ал. 1. т. 3 от наредбата с изключение на букви "б”. "в". "д" и "“,к” се
отнасят за управителите или за лицата. които представляват участника. съгласно Търговския
закон или закотто;тателството на държава - членка на Европейския съюз. или на друга
държава - страна но Сноразутутенисто за Европейското икономическо пространство. където
участникът е регистриран.
- Изискванията на чл. 1 8.ал. 1. т. 3. букви ”а" и ”е" от Наредбата се прилагат. както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник. освен ако е дружествения договор не е
възложено управлението на един съдружник или на друго лице;



2. ПРИ КОМЦИДИТНО ДРУЖССТВО- за неограничено ОТГОВОРНИТС СЪДРУЖНИЦИД

3. ПРИ ДРУЖССТВО С ОГРННИЧСИЗ ОТГОВОРИОСТ - за управителя. а ПРИ НЯКОЛКО управители - за
ВСЕКИ ОТ ТЯХ".

4. при СДНОЛИЧПО ДРУЖССТВОС ограничена ОТГОВОРНОСТ - ”Ю УПРДВИТСЛЯД

5. при ЦКЦИОИСРНО ЛРУЖССТВО - ”Ю ЧЛСНОВСТС па СЪВСТЦ па ДИРСКТЩЗИГС. СЪОТВСТНО на
управителния СЪВСТ:

6. ПРИ КОМШЦШТИО ДРУЖССГВО С ЗКЦИИ - за ИЗИЪЛНИТСЛНИТСЧЛСНОВС. на КОИТО С ВЪЗЛОЖСИО

управлението:
7. ВЪВ ВСИЧКИ ОСТШЮЛИ СЛУЧНИ. ВКЛЮЧИТСЛИО 321 ЧУЖДеСТРШ1ИИТС ЛИЦЕ! - ”321 ЦИЦИТЕ]. КОИТО

представляват УЧЗСТНИКИД
8. В СЛУЧИИТС. КОПГГО има ПГЮКУРИСТИ - “321 ПРОКУРИСТИТСД КОГЗТО ЧУЖДССТРШНЮТО ЛИИО има
повече ОТ един прокурист. ][СШШРЦЦИЯТСА СС НОДНВЦ само "311 ПРОКУРИС1Л. Н ЧИЯТО

ПРСДСТДВИТСЛИИ ВЛЦСТ С ВКДИОЧСНИ ”ГСРИТОРИЯТЦ на Република БЪЛГЗРИЯ.

2.Котато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е
посочен подизпълнител. който е чуждестранно физическо или юридическо лице.
документите по чл.18 ал. 1 от Наредбата , които са на чужд език. се представят в официштпо
заверен превод.

3.1[отариално заверено ПЪЛНОМОЩИО В СЛУЧЗИТС. КОГАТО УЧЕЪСТНИКЪТ ПРИСЪСТВЗ. на
КОНКУРСЗЗЦЗСЗ СВОИ УПЪЛПОМО ен " (! СТаВНТЕЛ - ОРИГИННЛ ИЛИ заверено ОТ УЧЦСТНИКЗ

КОНИС.

4.ДРУГа информация ИЛИ ДОКУМСНТИ. когато такива се ИЧИСКВЗТ В заповедта ”321 ОТКРИВШЮ на
процедурата ИЛИ В УСЛОВИЯТН за провеждането И.

ми. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ()ФЕРТИТЕ
1.0(1)сртата се подава в запечатан пенрозрачен плик от участника или от упълномощен от
него представител. Върху плика се посочват името на участника. номер на обекта. адрес за
кореспонденция.телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

2.В плика се поставят документите. изисквани от възложитешт. както и отделен запечатан
пепрозрачеп плик "Ценово предложение". паимсттовапието на участника и обекта. за който
той подава оферта.

3. ПЛИКЪТ "ЦСНОВО прештожение" С" държа ПОПЪЛНСПО, ПОДПИСППО И ПОДПСЧЖГЦНО ЦСНОВО

11РСДЛ07КВНИС на )“ЮСТИИКа.

4.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.

Е.Възложителятне приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти. които
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в псзапсчатан. прозрачен
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по 114.

“ВЪЗЛОЖИТСЛЯТ ОТКПЗВЦ ИРИСМЦНСТО И РЦЗГЛСЖДЗНСТОна ОфСРТЦ па УЧЦСТНИК. КОГЦТО ОФСРТЦТЗ

НС С оформена СЪГЛЦСИО ИЗИСКВАНИЯТЗ на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ ИЛИ С подадена ИЗВЪН ОПРСДСЛСПИТС

СРОКОВС.

УПИ. ГАРАНЦИШ ЗА УЧАСТИЕИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Размер, пачпп, място, форма, срок и условия за внасяне на гаранцията за участие в
процедурата:

а) тараппията за участие е абсолютна сума в размер на 5% от общата стойност
определена за извършванена дейностите. която гаранция е в размер на 1213 лв.,

6) гаранцията за участие се представя единствено под (])щзмата на парична сума по
набирателна сметка на Община Сунгурларе в Уникредит Булбанк:

В1С: ПМСКВСЗР



1ВАМ: ВС 8611МСК70003321757314
в/ Крайният срок “за внасяне на гаранцията за участие с до 16.00 часа на 06.03.2023

год.

2. ОПРСЛСЛСНИЯ ”за ИЗН1ЦННТГСЛ участник представя гаранция "за ИЗПЪЛНСНИС на договора В

размер на 5 тта СТО ОТ ,ттоститпата СТОЙНОСТ на обекта.

3. Гаранцията ”311 ИЧНЪЦНТСНИС СС ПРСЛСЧНВЯ В една ОТ СЛСДНИТС форми. НО избор на
ОНРСДСЛСНИЯ "за ИЗПЪЛННТСЛ участник :

- парична сума. внесена НО сметка на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ:
- банкова гаранция. УЧРСЛСНЦ В НОЛЗЦ 1121 ВЪЗЛОЖИТСЛЯ.

4. В представената банкова гаранция трябва да има ИЗРИЧСН запис. ЧС ТЯ СС освобождава само
след ПИСМСНО ИЗВССТИС ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ.

5. Когато ОПредСЛСНИЯТ за ИЗПЪЛНИТСЛ участник С избрал гаранцията 321 ИЗПЪЛНЕНИС да бъде
НОД формата на парична сума. впссената ОТ НСГО гаранция "321 участие СЛУЖИ за ПЪЛНО или
ЧЗСТНЧНО ИЗПЪЛНВНИС на ”ЗЗДЪЛЖСНИСТО за. внасяне на гаранция за изпълнение.

1Х. ДРУГИ У ”ЛОВИЯ
1.Срокът па вштидност тта офертата следва да бъде не по-кратьк от 90 календарни дни.
считано от насрочената първа дата ”за провеждане на процедурата.

1.1.Ср0КЪТ на ВШТИДНОСТ на ОФЕРТИТВ е ВРСМСТО. през КОСТО УЧаСТНИЦИТС са обвързани С

УСЛОВИЯТЦ на НРСЦСТаВСНИ1СОТ ТЯХ оферти.

1.2.ВЪЗЛОЖИТСЛ)” МОЖС да ИЗИСКа ОТ класиран ИТС на ПЪРВО и ВТОРО МЯСТО участници да
УДЪЛЖЦТ срока на ВШ1ИДНОСТ на ОфСРТИТС си ДО момента на СКЛЮЧВШТС на договора.

2. ИЗПЪЛНИГСЛЯТ на ДСЙНОСТИТС ПОСОЧСПИ В заповедта СС ОНРСЛСЛЯ НЪЗ ОСНОШ! на оценка на
о(])сртитс тто критерия-Н НИСКА ЦЕНА.

3.Място и срок за получаване. цена и начин на плащане на докуметттацията за участие в

открития конкурс:
Участниците в ттроцедурата могат да иттсглят докумсптапията от интернет страницата на

Въчложитсля 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 тртлкпата
документация е 50.00 (петдесет) лева без ДДС.

4.Място и срок за подаване на офертите:
Участниците следва да дспозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - крастт
срок до 16.00 часа на 06.03.2023 г.

5. Място. дата и час на провсждане на конкурса;
Отрития конкурс ще бъде проведен на 07.03.2023 год. от 12:00 часа в административната
сграда на Община Сунгурларе. отдел ..ОГТТпаходяща се на адрес : Област Бургас.Община
Сунгурларе. гр.Суптурларс.ул.Теорги Димитров" М: 2.

6. ВЪЗЛОЖИТСЛЯТ НС допуска пасмапе 1121 1|О/[ЛИЗНЪЛННТСЛИОТ СНСЧСЛИЛИЯ конкурса участник;

7. ДО 3 ДНИ ПРСЛН ИЗУГИЧИПСГОна срока 311 подаване тта ()(11СРТИТС заитттсрссоваттите липа могат
да поискат НИСМСНО ОТ ВЪЗЛКПКИТСЛЯ разяснения НО ДОКУМШ1”1"21НИЯ”|”21 "за участие. В СРОК СЛИН

ДСН ОТ НОСТЪНВаНС на ИСКЦНСТО НЪЗЛ0)КИТСЛЯ”|" публикува раЗЯСНСННСГО на ИНТСРНСТ страница
СИ. 6011121 посочва ЛИНСТО. направило искането.

8. При ИЗГОТВЯНЕ? на трсртата ВССКИ участник трябва 1111 СС нридьржа ТОЧНО КЪМ ОбЯВСНИТС ОТ

В1>2ЛО7КИ1ЮЛЯУСЛОВИЯ.



9. ДО изтичането на срока 321 подаване на офертите всеки участник В процедурата МО>КС да
промени. ДОПЪЛНи ИЛИ ОТТСГЛИ офертата СИ.

10..Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта ва обекта за който

участва.

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.Комисията 32111ОЧВЕ1 работа В ОбЯВСНИЯ В ”ЮНОВСДТВ "за ОТКРИВШШ на КОНКУРСЗ час. след
получаване на СПИСЪКЦ С участници И ПРСЛСТЦВСНИТС оферти.

2. "ПИ ОТКПИТИЯ КОНКУПС 110 са задължени. 110 имат [1021130 1121 ИПИСЪС ”ВИТ ЛИЧНО ИЛИ ЧПСЗ

УПЪЛИОМОИЦСИпредставител при работата на комисттга СЛСЩ представяне 1121 “ДОКУМСИТ

за СЗ1МОЛИЧ1100ТИ ПЪЛ||0М01Ц1|0 ОТ ППСДС гавлявапия.

3. Комисията отваря офсртитс нО реда на ТЯХНОТО постъпване И проверява съдържанието на
ПОСТЪНИЛИТС ОфСРТИ съгласно изискванията на ЧЛ. 18 ОТ Наредбата. КОМИСИЯТа проверява
информацията. НОСОЧСНЦ В “ЗЦЯВЛСНИЯТЗ. 1121 УЧаСТНИЦИТС. за КОЯТО има СЛУ7КСбС11 ДОСТЪН.

4. Комисията отстранява от конкурса участник:
1. който не е представил някой от изискуемитедокументи по чл. 18 от Наредбата;
2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство но чл. 18. ал. 1. т. 3 от
Наредбата ;

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

5. 110 СС ОТВЦРЯТ И по СС разглеждат ЦСПОВИГС нрсдшожения на УЧаСТНИНИТС. КОИТО са
отстранени ОТ но-нататъшпоучастие.

6. В ОТКРИГИЯ КОНКУРС КОМИСИЯТа ОТВЦРЯ НЛИКОВС "ПОПОВО НРСЛЛОЖСНИС|| на ВСИЧКИ

ДОПУСНЦТИ УЧАСТНИЦИ И съобщава ВСИЧКИ направени ПРСЛЛОИССНИЯ. ПрСЛЛОЖСНИЯ. НОДЦДСНИ В

НЛИК НПОПОВО предложение". КОИТО надвишават 1тредварптелпо обявената ОТ ВЪЗЛОЖИГСЛЯ

начална ЦСНа. НС участват В класирането.

7. Участниците. направили ценови предложения с 20 или повече на сто тто-бцтатонриятниот
средната стойност на направените предложения от всички участници. представят на

комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена
обосновка ”за образуването и.

8. Комисията МОЖС да ПРИСМС ПИСМСНЦТЦ обосновка. когато са ПОСОЧСНИ обективни
обстоятелства. свързани СЪС:

. оригинално решение за ИЗПЪЛНСНИС на ДЕЙНОСТТА".

. предлткеното ТСХНИЧССКО РСШСНИСД

. НЦЛИЧИСТО на ИЗКЛЮЧИТеЛНО бЛаГОПрИЯГНИ УСЛОВИЯ 7321 участника:

. ИКОНОМИЧНОСТ при ИЗПЪЛНСНИС на ДЕЙНОСТИ].

дози.-.

9. Когато участникът НС ПРСДСТПВИ В СРОК НИСМСПЦТЗ ОбОСНОВКа ИЛИ комисията прецени. ЧС

НОСОЧСНИТС обстоятелства не са ОбСКТИВНИ. КОМИСИЯТЯ ГО отстранява.

10. КОМИСИЗПЦ оцспява |1РСДЛО>КС||11ЯТа па УЧЦСТННЦИГС СЪГЛЦСНО КрПГСРИНТЮ. НОСОЧСНН В

ДОКУМСНТа![ИЯТДза УЧаСТИС В КОНКУРСИ. 0 При ОТКРИ 1" КОНКУРС ОНРСДСЛЯ класирания на ПЪРВО и

на ВТОРО МЯСТО.

11. Комисията ОНРСЛСЛЯ класирания на ПЪРВО и на ВТОРО МЯСТО участник В ОТКрИТИЯ КОНКУРС

за КОНКРСТННЯ ООСКТ СЪООРЦЗНО ВРСМСГО на 11021211321110 па офер "21. КОГЕПО:

1. двама ИЛИ ПОВСЧС участници са предложили еднаква пай-ниска 1101111 - при КрРГГсрИИ пай-
ниска “СНЦ:



2. двама ИЛИ ПОВСЧС участници са С СДНЦКВИ рСЗ)”Л”1"с1ТИ. включително ПО ПОКДЗЗТСЛЯ С най-
ГОЛЯМИ ТСЖССТ - ПРИ КРИТСРИИ ИКОНОМИЧЕСКИ най-изгодна ОФСРТЗ.

12. КОГАТО С ПОДЕЦЮНЗ ОфСГЛП СЗМО ОТ СЛИН УЧИСТИИК. КОМИСИЯТН Я разглежда И КОГЗТО

УЧЗСТНИКЪТ ОТГОВЦРЯ НП УСЛОВИЯТЦ ”3:11 ДОПУСКЦНС. ВКЦИОЧИТСЛНО ПРСДЛОЖСНИОГОму С ИЗГОТВСНО

В СЪОТВСТСТВИС С 1*1”311СК132111ИЯУГЦ 1121 ВЪЗЛОЖИГСЛЯ.”ГОИ се обявява ”За ИЗПЪЛНИТСЛ.

13.УЧЕ1С”1"11ИЦНТС. КЛЦСИРЦНИ 1121 ПЪРВО И 1111 ВТОРО МЯСТО. СЦ ЦЛЪЖНИ ОТ МОМСНТЦ 1121

11011”1>ЛВЕ1НСТО 1121 ДСКЛЦРЦЦИЯТЦ ПО ЧЛ. 18. 2111. 1. Т. 3 ОТ НЦРСДОЯГЗ ДО СЮНОЧВЗНСТО па ЛОГОВОРЦ

1121 УВСЛОМЯВЦТ В”1ъ”З.”1О)К1и1ТС31Я ”Ш ВСИЧКИ НЦСТЪНИЛИ ПРОМСНИ В ЛСКЛЦРИРЦНИГСОбСТОЯТШ1011321.

14. КОМИСИЯ-1121 СЪСГЦВЯ 11 7010КОЛ ”311 321”!Г.Г1С>КДЦ11010. ОЦОИЯВЦПСГО И КЛЦСИ 72111010 11211 1 1

УЧЗСТИИЦИТС. КОИТО се предава на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ “да УГВЪРЖЦЦВЦНС.

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

Х1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Комисията оценява офертите по критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА.
За изпълнител на дейностите ще бъде определен участника. предложил най-ниска

цена за съответния обект. за който участва.

ХП. 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 деттоводството на Община
Сунгурларе

Втори стаи - допускане па тшндидатитс за участие чрез проверка редовността и

достоверността на докумсттгитс в плик А.
Трети етап # отваряне на плик "Ценово предложение". обсъ>кдапс и оценка

редовността на офертите.
Четвърти етап - класиране на участниците. съставяне и подпистшпе па протокол за

проведения конкурс
Пети етап -ивдавапе на заповед за обявяване на класирането и определяне на

изпълпигел. или прекратяване на процедурата.
Шести етап-сключване на договор.

Х1Н. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ
Депозититс на кандидатите се “задържат и освобождават по реда на чл. 31. 32 и чл.

от 11УРВИДГТДОСПДН ГП.

к.; 14)

ХП]. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.13ъ3ложителят сключва писмен договор с участника. определен за изпълнител на
дейността.

2.ДО1”ОВОРН 110 11 СС ВКЛ1ОЧВЗТ ЧНДЪЛЖИТСННО ВСИЧКИ ПРОДЛОИССНИЯ на УЧДСТИИКЦ В ХОДД 1121

ПРОВСДеНИЯ КОНКУРС. ВЪЗ ОСИОВД НД КОИТО С ОПРСДСЛСН 321 И”!11“1>Л1*1И”1"С.11.

3.ДО1”ОВОРЪ”1" СС СК111ОЧ1321 В 14-[111С1ЗС11 СРОК 012
1. ВЛИЗЦИСТО В сила 1121 “ЗИПОВСЛГГЦ за ОПРСЛСЛЯНС 1121 И”З11“1).1111И”1“СЛЯ. ИЛИ

2. СЪОО1ЦЦВЦНСГО 1121 ”ЗДПОВСДГГЦ ”521 ОНрСДСЛЯНС 1121 И”511”1)ЛНИ”ГСЛ. КОГЕГГО С ДОПУСИДТО

НРСЛВЦРИТСЛИОИЧИЪЛНСИИС.

4.1-1р11 НСЯВЯВДНС ИЛИ ОТКЦЗ на УЧЦСТНИКЦ. ОИРСДСЛСН за 11”З11”1>.”111И”1"с.11. да СЮНОЧИ ДОГОВОР В

СРОКЦ 11О “Г. 3.1101117СЛСТЕ1ВЯ11С НП ИЗИСКУСМИТС ДОКУМСНТИ ИЛИ НСДОКЦЗВДНС С ТЯХ 1121

ДЕКЛЦрИраПИТС ООСТОЯТСЛСТВШ ВЪЗЛОЖИТСЛЯГСЪС "ЕЦПОВСД ОНРСДСЛЯ "521 ИЗПЪЛНИГСЛ УЧЗЮТНИКЕ].

КЛНСИрЦН 1111 ВТОРО МЯСТО.



5. В срока по т.3 участникът. определен за изпълнител. е длъжен да представи:
5.1. всички необходими документи. доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпечсност. които с декларирал:
5.2. номер тта документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите. когато
гаранцията за ттятълнепие надвишава внесената гаранция за участие. или учредена в полза на
възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора:
5.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата. които нрсдстатшяват
съответния участник съгласно Търговския закон или закоттодателството на държава - членка
на Европейския съюз. или на Друга държава - страна но Споразумението за Европейското
ИКОНОМИЧЕСКО ТТРОСТРШТСГВО. КЪЛСТО УЧЦСУПТИКЪТе РСГНСТРНРПТТ:

5.4. Документ удостоверявант литтса на парични задължения към държавата установени е

влязъл в сила акт на компетентен орган.

О. ДОКУМСНТИТО ПО 15 СЛСДВЗ Да са ВШТИЦПИ КЪМ ДПГЦЧТЦ на ПОЦТТИСВШТС на ДОГОВОРЦ И се
ТТреДСТЦВЯТ В ОРИГИНШТ ИЛИ заверено ОТ УЧДСТНИКЗ КОТТИС. При ПрСДСТВВЯНС на ЗЗТЕСРСНО КОТТИС

УЧЗСТНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ И оригинала ”Ш. СРНВНСТТИС.

7. 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 но Споразумението за Европейското
икономическо пространство. където участникът е регистриран се представя и за
подизпълнителитс в случаите. в които е предвидено участието на такива.

8. В З-ДТТСВСН СРОК ОТ ИЗТИЧШТСТО на СРОКЗ ТТО ТЗ КОМИСИЯ. ОТТРСДСЛСТТЦ ОТ ВЪЗЛОЖИТСТТЯ.

прОВСРЯТЗЦ РОДОВНОСГТЦ И СЪОТВеГСТВИСТО ТШ ТТРСДСТЦВСНИТВ ДОКУМСТТТИ ТТО Т.5. за КОСТО СС

ИЗТОТНЯ ПРОТОКОЛ. ПРОТОКОЛЪТ СС УТВЪРЖДШВЦ ОТ ВЪЗЛОЖИТСЛЯ В З-ДТТСВСТТ СРОК И СС ТТубТТИКУШТ

на ИТТТСРТТСТ СТРШТТТЦЪТТТТму.

9. ДОГОВОР ПО Т. 1 ТТС СС СКЛТОЧВЗ с )”ШСПТИК. ОТТРСДСЛСН ”321 И”З||”Т>ЛТТИТСЛ. КОЙТО:

1. В УСТШТОТЗСТТИЯ СРОК НС ПРСДСТЯВИ ДОКУМСТТТИТС ГТО Т. 5 ИЛИ ПРСДСТЯВЕНИТС документи ТТС

ОТГОВЦРЯТ НЕТ УСЛОВТТЯТЦза ТТРОВЕЖДШТС ТТЦ ТТРОЦСЛУРЕГТП:

2. има ПЦРИЧНИ ”ЗЦТТТЦТЛЮТТИЯ КЪМ ЦЪРЖЕТВПТП УСТЕТНОТЗСТТИ С ВЛЯЗЪЛ В сила ДКТ ТТ21 КОМПОТСТТТСТТ

ОрТПТТ.
3. ИМД ПЕТРИЧНИ "ЗЩГЪЛЖСНИЯ КЪМ ОбТТТИТТН СУТТГУРТЮРС. УСТШТОТЗСТТИ С ВЛЯЗЪДТ В сила ЦКТ на

КОМПСТСТТТСТТ ДЪРЖЦВСП ОРГЗН. СЪОТВСТНО - ИУШ "ЗЗДПШЖСНИЯ КЪМ общината. УСТаНОВСТТИ С

ВЛЯЗЪЛ В сила акт на КОМПСТСНТСН ОРГЕТТТ. когато ВЪЗЛОЖИТСЛ е община.

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

[1.8 случай. че ОТ МОМСТТТЦ Нд. СКЛТОЧВаНС на ДОГОВОРЪТ ДО ТШЧЕТЛОТО ТТ21 НбТ"ОВОТО ИЗНЪЛНСТТИС

ИМЦ СРОК ТТО-ДЪЛЪГ ОТ 30 ДТТИ. ”ЗЗДЪЛЖИТСЛТТО В ДОГОВОРЪТ СС ВКЛТОЧВЗТ КЛЗУЗИ ”321 правата И

”ЗЗДЪЛЖСТТИЯТД ТТЦ страните ПРИ СВСНТУШТТТО ВЪЗНИКВШТС НЕТ фОРСМЦЖОРТТИ ООСТОЯТСЛСТВЗ.

Наетоиннгге конкурсни условия са разработили съгласно изискванията на Закона за
горите и НУРВИДГТДОСПДНГТТ, като за неуредените положения в тях се прилага
Наредбата
За контакти и итнрормапия -ипж. Д. Гавазов -зам.кмет на Община Сунгурларе.


