ЗАПОВЕД
№ 96./29.01.2021г.
На основание чл.54 и сл. от раздел І на 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, и в изпълнение на Решение № 302
от Протокол №14/17.02.2021г. на Общински съвет – Несебър

НАРЕЖДАМ :
Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за около 2
355куб.м. иглолистна дървесина, на следните обекти в гори, собственост на Община
Несебър:
обект

Отдел, подотдел

Дървесина Дървесен
общо /пл. вид
куб. м./

21И1

2 355куб.м
290в,г , 291б,е, 297д,е , 298а,д, 299а,в, /прогнозно
389г, 403о,п, 449б, 475з, 478а,б, 493ж, количество/
494в,г

предимно
иглолистна
дървесина
– ч.б.

Начална
тръжна цена
/лв./ без ДДС
21,75лв. за 1
куб.м

Условие за допускане до участие в Търга
До участие в Търга се допускат търговци, които отговарят на изискванията на чл. 115 ЗГ и
чл.38 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, които са представили всички документи, посочени в настоящата тръжна
документация, в определения за това срок и условия за участие.
Гаранция за участие- 3% от началната стойност на обекта: 1536,63лв., без ДДС
Гаранцията за участие се внася по сметка на Община Несебър в УниКредит Булбанк АД :
IBAN BG79 UNCR 7630 3300 0004 13, BIC: UNCRBGSF
Начална тръжна продажна цена :
21,75 лв. без ДДС /двадесет и един лева и седемдесет и пет стотинки/ за 1 куб.м.
отсечена и складирана дървесина ;
Стъпка за наддаване в търга– 3% от началната тръжна цена,в размер на 0,65 лв.без ДДС.
Срок за изпълнение на дейностите: 30.10.2021г.

Срок на валидност на офертите: 30.10.2021г.
Подизпълнители: Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един
подотдел от двама и повече изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на
дейността е допуснато участие на подизпълнител. Когато участникът в процедурата
предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към
офертата се прилагат и документите за всеки посочен подизпълнител.
Гаранция за изпълнение:
Гаранция за изпълнение в размер на 10% от стойността на договора без ДДС, платима по
сметка IBAN BG06 UNCR 7630 3300 0005 63, BIC: UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” или
представена банкова гаранция за посочената сума и срок.
В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само
след писмено известие от възложителя или от продавача
Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 22.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на общината.
-Втора дата за провеждане –15.03.2021г. от 10.00 часа в сградата на Общината, ако в
посочения срок - 22.02.2021г. не е постъпило нито едно заявление за участие или няма
допуснат до участие в търга кандидат .
Търгът ще се състои в сградата на Община Несебър, заседателна зала.
Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга.
-Заявление по образец;
-Декларация, за това , че участникът е внесъл гаранция за участие в търга и не е:
а) 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;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г)свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на
ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с
ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответната община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
-копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност – когато участникът е физическо лице, или посочват номера на
удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
Тръжните документи се подават на гише №1 в Офис №2 за административно
обслужване в посочения в информационните книжа срок Документите за участие в търга се
представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител. Върху плика участникът посочва номера на обекта, вида на процедурата,
наименованието на участника, контакти за връзка.
Участниците желаещи да участват в конкурса подават необходимите документи в
Община Несебър, център за административно обслужване гише № 1 до 09.00 часа на
22.02.2021 год.

Оглед на обект може да се извърши всеки работен дeн до 19.02.2021 год., от 08.00 часа до
16.00часа.
Лице за контакт:
Инж. Магдалена Мандулева
Тел. за контакт:
0893 3030 763
Настоящата заповед да се обяви на електронната страница на Община Несебър като
се публикува едновременно с утвърдената с нея тръжна документация.
Заповедта подлежи на оспорване в
Административен съд –Бургас по реда на АПК.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

четиринадесет

п

ВИКТОР БОРИСОВ-ЗАМ.КМЕТ/съгл.Заповед №1919/11.11.2019г./

Изготвил : Т.Иванова , пр.юрист

п

дневен

срок

пред

