ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ
РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/663161
e-mail : op_zgvr@abv.bg

,

ЗАПОВЕД
№ РД- 05-312
гр.Сливен, 03.07.2018г.

На основание Решение № 948 от 14.12.2018г. на Общински съвет Сливен, Заповед №
РД-15-1929 oт 03.07.2018г. на Кмета на Община Сливен, чл.4 ал.2, чл.67, ал.1, т.4, във
връзка с чл.66, ал.1,т.1 и ал.2,т.1 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” /НАРЕДБАТА/ (Обн. ДВ
бр.96 от 02.12.2016г.) и във връзка с чл.112, ал.1, т.2 пр.2 от Закона за горите.

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни
количества добита дървесина по реда на чл.69 ал.1 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” /Наредбата/
в Обект № 1812
2. Възложител : Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, адрес :
гр.Сливен , ул.”Цар Симеон ”№ 5 , тел.: 044/ 663195 ; е-mail: op_zgvr@abv.bg , лице за
контакт – Георги Киров– лесничей в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси”
3. Вид на процедурата : Търг с явно наддаване.
4. Предмет на процедурата : с явно наддаване по т.1 е продажбата на прогнозни количества
дървесина, която ще бъде периодична добивана по БДС и извозвана до временен горски склад
от Обект № 1812, с подотдел 146 „г“ (146 „г-1“ и 146 „г-2“) намиращ се в землището на

село Раково, Община Сливен, подробно описана по дървесни видове и обем на
прогнозни количество сортименти- определени по сортиментна ведомост с начални
цени, гаранция за участие и срокове за доставяне за отделния обект,както следва:
Приложение за

ОБЕКТ № 1812 (подотдел 146 „г“ /146 „г-1“ и 146 „г-2“/ )
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5. Определям вида и размера на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение
на договора:
5.1 Гаранцията за участие в търга, определена при условията на чл.9а, ал.2, във
връзка с чл. 55, ал.3 от „Наредбата“ по обекти е в размери съответстващи на
посочена в т.4 от настоящата заповед за съответния Обект, както следва:
За ОБЕКТ 1812- 778,28лв. (седемстотин седемдесет и осем лева, и 0.28ст.)
5.1.1 Определената гаранцията за от обекта предмет на процедурата се внася
единствено под формата на парична сума в сметка на Възложителя по банков път,
съответно: ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон СливенIBAN: BG 28 SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .
5.1.2 Внесените гаранции за участие в настоящия търг, да се освобождават или
задържат по реда и условията на чл.31 и чл.32 от „Наредба“.

5.2 Гаранцията за изпълнение на договорите, определени съгласно условията и
реда на чл.9а, ал.3, т.2 и чл.9а, ал.4, във връзка с чл.55, ал.3 от «Наредбата» в размер
на 5 % /пет на сто/ от достигнатата на търга цена за съответния обект и се
представя в една от следните форми:
✓ парична сума, внесена по сметка на продавача;
✓ банкова гаранция, учредена в полза на продавача
5.2.1 Определената гаранция се внася по банков път по банкова сметка: ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN:
BG 28 SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .

5.2.2 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 ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”, да има срок на валидност не
по-малко от 30 дни след приключване на договора, както и че същата ще се
освобождава след изрично писмено известие от Директора на ОП„Земеделие,
гори и водни ресурси” .
5.2.3 Гаранцията за изпълнение, издадена от българска банка се представя в
оригинал при подписване на договора от участника, определен за спечелил
търга.
5.3 Сумата, която внася участника, определен за купувач за всеки обект, може да
бъде в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената
гаранция за участие или в случай когато размера на гаранцията за участие се
препокрива с размера на гаранцията за изпълнение, гаранцията за участие се
трансформира в гаранция за изпълнение. Условията за това се уточняват преди
сключването на договора за конкретния обект.
6. Определям, срок за изпълнение /издължаване/ на прогнозните количества –
съгласно условията на договора за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина
7. До изтичане на срока за подаване на документи за участие в търга всеки кандидат
може да ги оттегли, промени или допълни.
8. Срок на валидност на ценовите предложения /офертите/ - 90 /деветдесет/
календарни дни от крайния срок за получаване.
9. Критерии за класиране на ценовите предложения (офертите)- „НАЙ-ВИСОКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“
10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в търга: Цената на документите за търга е 25.00 (двадесет и пет ) лв., без ДДС за
обекта, невъзстановими. Същите се закупуват от касата на ОП ”Земеделие, гори и водни
ресурси” гр.Сливен, обл.Сливен, ул.”Цар Симеон” №5, всеки работен ден от 8:30 ч. до
16:30 ч., с краен срок за закупуване до 09.30 ч. на 19.07.2018г., за първа дата и до 09.30 ч.
на 24.07.2018г. за втора дата.

11. Място и срок за подаване на документацията за участие: Документацията за
участие се подава от заинтересованите лица, съгласно тръжните условия в деловодството на
ОП”Земеделие, гори и водни ресурси”, намиращ се на адрес: гр.Сливен, обл.Сливен,
ул.”Цар Симеон” №5, всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч., с краен срок за подаването
им до 12:30ч. на 19.07.2018г. за първа дата и до 12:30ч. на 24.07.2018г. за втора дата.
12. Процедурата да се проведе на 19.07.2018г. от 15:00ч. в административната сграда,
зала 119 на Община Сливен.
Резултатите от проведения търг се обявяват след приключване на тръжната сесия.
13. Повторната тръжна сесия да се проведе на 24.07.2018г. от 15:00ч. в
административната сграда, зала 119 на Община Сливен, но само за непродадените от
първа тръжна сесия Обекти, при същите условия и цена, обявени от ПРОДАВАЧА.
14. При условие, че на първата дата от процедурата, се определи КУПУВАЧ за
извършване дейностите в Обект № 1812, то на втората дата, няма да се осъществи
същинско провеждане на търга за отдаване на дейностите по ползване на дървесина – т.е.
за определяне на купувач.
15. Началната обща цена за ползване на дървесина на корен е посочена в т.4 от
настоящата заповед. Общата цена за всеки обект е без ДДС. Купувачат трябва да заплати
авансова цена за Обект 1812 –20 % (двадесет процента) от достигнатата при търга цена с
ДДС, внесена по сметка на Възложителя, съответно: ОП „Земеделие,гори и водни ресурси”
при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN: BG37 SOMB 9130 31 610 645 00, BIC CODE:
SOMBBGSF.
16. Срок за транспортиране на закупената дървесина – 15 дни след заплащането й и
приемането й от Купувача
17. Определям лице за контакт и предоставяне на информация относно провеждането
на търга: Георги Киров– лесничей в ОП”Земеделие, гори и водни ресурси”, телефон 044/66
31 95;
18. Утвърждавам документацията за участие в търга с явно наддаване, която е
неразделна част от настоящата заповед.
19. Задължавам, комисията за провеждане на търга, която ще бъде назначена в
самостоятелна заповед, съгласно чл.60, ал.4 от „Наредбата“ да приключи работата си по
провеждане на търга с подробен протокол, който не може да бъде по-дълъг от 3 (три)
работни дни, след деня определен за провеждане на търга, за утвърждаване и издаване на
заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга.
20. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Сливен
най-малко в 15 /петнадесет/ дневен срок, преди датата на провеждане на търга с явно
наддаване, както и да се постави на информационното табло в сградата на ОП ”Земеделие,
гори и водни ресурси”.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

Директор ОП „ЗГВР“: ..........................................
/инж. Д.Йорданова/
Съгласувал:
/Иван Рандев- юрисконсулт/

