ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

|

вото

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД

Хо

23 от ЗМСМА, Решение
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
Закона за горите, чл. 46,т.
81/19.09.2022 г.на Общински съвет Ивайловград, чл. 112, ал. 1, т. | от
1
т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
1, чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 3, ал.
общинска собственост, и за
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
ИНаредбата/ (Обн. дв, бр. 96 от
ползването на дървесина и недървесни горски продукти
2016
от
в

96 от
г., сила
06.12.2011 г. изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.,изм. и доп. ДВ, бр.
29.03.2019
26т
г.,
02.12.2016 г.изм.,бр 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. И доп., бр.
сила от 29.03.2019 г.),

В

ОТКРИВАМ:
Процедура „Търг с тайно наддаване

„за продажба на стояща дървесина на корен, при следните
|

условия:
управление:
1. Възложител: Община Ивайловград, ЕЙК: 000235870, със седалище и адрес на
пай:
|

03661/6022, е-т
Ивайловград, ул. „България” Хе 49, тел.: 03661/6090, факс:
ОГ
оургай(ФаБу.Бе, лице за контакт: инж. Йрина Атанасова Янева Директор ди #
оба
Ивайловград”.
дървесина
2.Вид на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стадии

гр.

уа

Г

1

на корен.

единственд под
Размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие се представя
ВАК:
Ивайловград,
Община
Възложителя:
формата на парична сума, внесена по сметката на
и
8с411788880023300136333, ВИС: ОВВ8ВОЗЕ в БАНКА ОББ АД - клон Ивайловгр д
е
на
за
внасян
обекта. Крайния срок
представлява 5 Фо от началната стойност на
07.12.2022г.
гаранцията за участие едо 16,00 часа на
3.

|

Предмет на процедурата: Продажба на стояща дървесина
ДДСи гаранция за участие както следва
4.

на корен

,

с начална цен а без
|

319 д; 320 н; 321 бм, т,
Обект Хо 2201 с отдели: 460 т,463 6, о, у, ф, цч; 464 м, р; 469 о,у, ю, я, 61,
х; 34Зу

2201

гар. за

срокза

отдел,
подотдел

дървесен
вид

колич.
пл. м3

началнацен
а
лв. без ДДС

участие

изпълнение

460 т,463 6,0,у,Ф,
цч; 464 м, р; 469 0,у,
ю, я, 61, 319 д; 320
х; 343
н; 321 6,м,

96, чб, кдб,бл, мждр

1294

54149

2707,50

130.06.2023г

обект

590

т,

У

лева/ без ДДС
и
за обект: Хо 2201 е 54149,00лв./ петдесет и четири хиляди, сто четиридесет девет
1

Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният за изпълнител представя
гаранция за изпълнение.
по
Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесен: ТС:
80941188580023300136333,
сметка на Възложителя - Община Ивайловград, ВАК:
ОВВЗВСЗЕ в БАНКА ОББ АД - клон Ивайловград.
участие е до 16:00 часа на 07.12.2022
Крайният срок за внасяне на гаранцията
5. Правно основание за откриване на процедурата:
т.2 от „Наредба
условията и
чл. 112, ал.1 т.| от ЗГ, чл. 46, т. 1, вр.чл.3 ал.1 т. 1,чл.49,ал.1,
общинска
и
държавна
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти"
6. Срок на изпълнение: съгласно техническото задание съобразно вида дейност, краен
срок за изпълнение 30.06.2023г.
7. Място за изпълнение на поръчката:

за

за

|

ОП
В горски територии - общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на
ИВАЙЛОВГРАД в Обект Хе 2201;

ог

Технически изисквания:
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за
са посочени в Условията за
извършване на дейността, които са определени от Продавача и
които кандидатът
провеждане на търга с тайно наддаване , където са указани начина и реда, чрез
8.

трябва да докаже, че притежава тези качества.

собственост на кандидата
за обект 2201 (два) бензиномоторни триона (БМТ), които да са
азпълнителя или да са наети от него, чрез договор за наем.
с БМТ (к пие
за обект 2201 (двама) работник-секачи, притежаващи правоспособност за работа
да се приложи към
БМТ
от свидетелството за правоспособност за работа с ал.3 трябва
от ЗГ, които да са назначени на
изискуемите документи за работниците), съгласно чл. 230,
трудов договор. Трудовият договор може да бъде и срочен;

Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата
в
9. За участие в процедурата се допускат юридически и физически лица регистрирани
чл.18
обстоятелствата по
публичният регистър по чл.241 или 235 от ЗГ, за който не са налице
дейности в горските
ал.1 т3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
на дървесина и недървесни горски
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването
продукти", които са внесли в указания срок гаранция за участие.
Член на управителния орган на кандидата или физическо лице с което кандидата има
на лесовъдска прак тика
сключен трудов договор трябва да е вписан в регистъра за упражняване
за дейността.
((
ако са
Кандидатът трябва да декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен
реабилитиран), за:
Наказателния
а/! престъпление по чл. 194 - 217,219 - 260,301 - 307,321 и 321а от
кодекс;

6) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност,
в) не ев производство по ликвидация,
15 от допълнителните разпоредо: и на
г) не е свързано лице по смисъла на 6 1. т.
придобитото имущество
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
ОП,
съответното
(ЗПКОНПИ) кмета на Община Ивайловград и директора на
д) не е сключил договор с лице по чл. 68 ос ЗПКОНПИ;
е) не елишен от право да упражнява търговска дейност;
Община, установени с
ж) няма парични задължения към държавата и към съответната
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
з) че е внесъл гаранция за участие в конкурса,
1

АА

с

2

и
заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на техническит“
в
квалификационните изисквания за извършване на дейността, когато такива са определени
условията за провеждане на процедурата,

и)

че

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се
на
посочва в заявлението заедно с ЕЙК или ЕГН, номер на удостоверението за регистрация
с
дейност,
235
ЗГза
241
съответната
от
или
подизпълнителя в публичния регистър по чл.
(по
и
изключение на случаите по чл. П. ал. 2. В този случай към офертата се прилага деклар:
на
Изискванията
подизпълнител.
"ж" от Наредбата за всеки посочен
чл.18 ал. 1, т. 3, букви
"ж"
се отнасят за
"в",
ал. 1, т. 3 на чл.18 от Наредбата с изключение на букви "6",
съгласно Търговския закон или
управителите или за лицата, които представляват участника,
членка на Европейския съюз, или на друга държава страна
законодателството на държава
пространство, където участникът с
икономическо
по Споразумението за Бвропейското
"а"

-

"ди

-

регистриран.

Изискванията на ал.

1, т. 3,

букви Ат и
"а"

и

АЙ

"е"

на чл.18 от Наредбата

„се

прилагат, както

следва:

договор
с
при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако дружествения
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 няколко 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;
е
6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които
възложено управлението;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица за лицата,
които представляват участника;
лице
8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите, когато чуждестранното
чиято
в
за
само
прокуриста,
има повече от един прокурист, декларацията се подава
България.
представителна власт е включена територията на Република
или юридическо лице или е
физическо
Когато участник в процедура е чуждестранно
лице, документите по
посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо
на чужд език, се представят в официално заверен препис.
ал. 1, които
дейностите по
Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на
1.

са

възложената услуга.
Всеки от участниците

има

право да

подава само една оферта за един обект.

Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
стойност на услугата в
Гаранцията за изпълнение е в размер на 109/0т достигнатата
Обекта и се определя съгласно чл. да, ал.5 т.2 от „Наредбата”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата, която се внася от участника, определен за изпълнител на
гаранция за изпълнение и
услугата, може да бъде в размер на разликата между дължимата
сключването на
внесената гаранция за участие. Условията за това се уточняват преди
договора за възлагане на дейността по чл.35 от Наредбата.
за възлагане
Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора по избор на
форми,
дейности. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните
10.

на

определения за изпълнител или за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на възложителя,
полза на възложителя
2. банкова гаранция, учредена
освобождава само след
В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се
Когато определеният за изпълнител или за
писмено известие от възложителя или от продавача.
формата на парична сума, внесената от
купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под

в

него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне
на гаранция за изпълнение.

освобождава при изпълнение
на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на
извършената работа с приемателно-предавателен протокол за обекта, като при неспазване
на посоченият срок Възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден

Гаранцията за изпълнение на сключените договори

се

просорочие.
изпълнение се уреждат в договора
Условията и сроковете за задържане на гаранцията
за възлагане по чл.35 от Наредбата
11. Срок на валидност на предложенията: 90 Жщеветдесет/ календарни дни, считано от
датата на отварянето на офертите.
12. Критерий за оценка на офертите:
НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
13. Кандидатите могат да правят оглед на обектите всеки работен ден от 9 до 16 ч., през
времето от деня на публикуването и до10 ч. на 07.12.2022 г.
14. Кандидатите за участие, съобразно чл. дв, ал. 2 (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от
02.12.2016г. от Наредбата, могат да изтеглят документацията от интернет страницата на община
Ивайловград без заплащане или да я закупят. Когато документацията се закупува, участниците
банков път, по
заплащат: 50 /петдесет/ лв. без ДДС /една папка за всеки обект/. Заплаща се по
ОВВЗВСХЕ,
код за
сметката на Община Ивайловград, ТВА“: ВС15108в8880028413873205, ВС:
на
от
датата
работен
ден
всеки
вид плащане 448007 в ОББ АД - клон Ивайловград,
публикуването и до 16 ч. на 07.12.2022 г. Община Ивайловград не задължава участниците да
закупуват документацията и да представят документ за закупена документация.

за

Място и срок за подаване на предложенията (офертите):
Кандидатите могат да подават своите предложения (оферти) в деловодството на Община
Ивайловград на ул. “България” Хо 49,като по този начин се регистрират за участие в конкурса,
15.

както следва:

Кандидатите или упълномощени техни представители, за да участват в процедурата,
в запечатан
подават своите предложения (оферти) с комплект изискуеми документи
непрозрачен плик (голям плик) в Община Ивайловград, както следва:
на
а) всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, с краен срок за подаване
07.12.2022 г.; Върху плика се посочва
предложенията (офертите) за участие до 17:00 часа на
факси
името на кандидата, номера на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
чл.18
от
Възложителя, съгласно
електронен адрес. В плика се поставят документите изисквани от
с
надпис
Наредбата. В този плик се поставя и отделен по-малък плик -запечатан и непрозрачен
обекта за който кандидатства. Пликът с
„предлагана цена”, наименованието на кандидата и
„Предлагана цена,, съдържа попълненото и подписано ценово предложение на кандидата.
и часът
6) При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящият номер, датата
по образец, за което
на получаването му и посочените данни се записват във входящият регистър
на преносителя се издава документ.
Не се приемат за участие в процедурата и се връщат на кандидата оферти , които са
или
подадени след изтичане на крайният срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен
Възложителят
скъсан плик /с нарушена цялост/. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
когато офертата
няма право да откаже приемането и разглеждането на оферта на кандидат, освен
не е оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените
срокове.
16.

Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените
предложения (оферти):
08.12.2022 г. от
а)
датата за провеждане на ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ е
“Хо 49)
11:00 ч., в заседателната зала на Община Ивайловград в гр.Ивайловград, ул.”България
се
да
на
процедура
за
откриване
17.
Настоящата
заповед
в
място
публикува на интернет страницата на Община Ивайловград и се поставя на видно
4

сградата на общината.
18.

Настоящата заповед се издава на основание 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", като, чрез
нея одобрявам и утвърждавам конкурсните документи за участие
процедурата,

в

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИАНА ОВЧАРОВА
Кмет на община Ивайловград

