ЗАПОВЕД
№ РД-05-832/07.12.2015 г.
На основание чл.66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за
ползване на дървесина и недървесни горски продукти за продажба по сортименти на прогнозни
количества дървесина от обекти с № 15005-01 общинска собственост в района на ОП ОГС
Хисаря
НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура «търг с тайно наддаване» за продажба на прогнозни количества
дървесина по сортименти;
2. Обект и обем на дървесината – предмет на процедурата:
Предмет на търга е прогнознозно количество дървесина по БДС, добито от общински гори в
района на ОП ОГС Хисаря по обекти както следва:

Размер на гаранцията за участие:


обект № 15005-01– 1058 лв.



Размер на гаранцията за изпълнение: 5 % от достигнатата стойност на обекта без ДДС;



Срок за изпълнение: 31.12.2015 г.
3. При продажба на добитата дървесина чрез таен търг не се изисква купувачите да бъдат
вписани в публичния регистър по чл.235 и 241 от ЗГ.В търга могат да участват
юридически лица, еднолични търговци и физически лица.

4. Определените гаранции за участие вносими по сметка на Община
Хисаря IBAN:BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF, Банка: ЦКБ-Клон Карлово, офис
Хисаря до 09:00 часа на 21.12.2015 год. за първия търг с тайно наддаване и до 09:00 часа на
28.12.2015 год. за повторния търг с тайно наддаване.
5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни.
6. Гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума, внесена по сметка на продавача на
Община Хисаря – IBAN: BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF, Банка: ЦКБ-Клон
Карлово, офис Хисаря
7.

Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие в търга: до
16,00 часа на 18.12.2015 г. за първият търг с тайно наддаване и до 16,00 часа на 23.12.2015 г.
за повтореният търг с тайно наддаване в деловодството на Община Хисаря. Цената на
тръжната документация е 50,00 лв. без ДДС. Заплащането се извършва в брой в касата на
Община Хисаря.

8. Място, дата и час за подаване на документите за участие в първия и повторния търг:
до 09,00 часа на 21.12.2015 г. за първият търг с тайно наддаване и до 09,00 часа
на 28.12.2015 г. за повтореният търг с тайно наддаване в деловодството наОбщина
Хисаря. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен
от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за

кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.В плика се поставят:
документите за участие, утвърдени с настоящата заповед и отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена”, върху който се изписва наименованието на кандидата и
обекта или обособената позиция за която се подава оферта. „Предлагана цена”, се подава за
един или повече обекти или обособени позиции. Всеки кандидат може да подаде само една
оферта.
9. Място, дата и час за провеждане на първия и повторния търг: от 10,00 часа на 21.12.2015 г за
първият търг с тайно наддаване и от 10,00 часа на 28.12.2015 г. за повтореният търг с тайно
наддаване в сградата на Община Хисаря, ул.” Ген. Гурко „ №14
10. Оглед на обектите може да се направи в срока за приемане на оферти, след предварителна
заявка.
11. Органа открил търга назначава комисия за провеждането му след изтичане срока на подаване
на офертите.
12. Заседанията на комисията са публични.
13. Критерият за класирането на кандидатите при провеждане на таен търг е найвисокапредложена цена.
14. След приключване работата на комисията изготвя протокол в срок от 3 работни дни от датата
на провеждане на търга с тайно наддаване. След утвърждаването възложителя издава заповед
за определяне на купувач и я публикува на интернет страницата си.
15. Договорът се сключва с купувача в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта за
определяния на изпълнител участник след представяне на:
– удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен
орган, а когато възложител в процедурата е община – и удостоверение от съответната община,
че кандидатът няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
– документ за внесена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора в размер на 5
% от достигнатата стойност на обекта;
– документ за внесено авансово плащане в размер на 60 % от достигнатата стойност на обекта.
Тя се представя от спечелилия кандидат преди подписване на договор;
– свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи
на търговеца;
16.

Допълнителна информация и лице за контакти:
ОП „Общинско горско стопанство Хисаря” с адрес на управление: гр. Хисаря

ул. „Ген. Гурко” № 14, лице за контакти инж. Илко Димитров , мобилен 0879 60 88 85
17. Утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от настоящата заповед.

Инж. Пенка Дойкова: п
Кмет на община Хисаря

