МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ ”
П.к.8400, гр. Карнобат, обл. Бургас, тел./факс: 0559/22159

ЗАПОВЕД
№ РД-10- 312/18.10.2019 г.
гр.Карнобат
На основание чл. 112, ал.1, т.2, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл.95, ал.1 от Закона за горите и чл. 2, т. 2,
чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 46, т. 2, чл. 66, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 74, 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” /ДВ, бр.26 /06.12.2011г., последно изм. и допълнена
ДВ бр.26 от 29.03.2019 год./ (наричана по-долу за краткост Наредбата) и предложен и одобрен график за
продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП «ДГС Карнобат»
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от обект
№ 1920-13, находяща се на временен склад в отд./подотдел: 64 „ж”, 64 „и”, с общо количество на
дървесината от 441,94 пл. куб.м. на територията на ТП „ДГС Карнобат”, Лесфонд 2019.
Дървесината предмет на електронния търг е подробно описана по вид, количество и качество в
таблицата №1, по-долу, както и в одобрения график за провеждане на електронен търг и се намира на
временен склад на територията на ТП „ДГС Карнобат“, както следва:
Таблица №1
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Количество м3

Начална
цена на
обекта лв.
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Гаранция
Лв. – 5 %

33445, 16

1672
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За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт.
2. Възложител: „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“, със седалище и адрес на
управление: гр. Карнобат, ул. „Москва“ № 1.
3.1. Началната тръжна цена за Обект 1920-13, отд./подотдел: 64 „ж”, 64 „и”, с общо количество
на дървесината от 441,94 пл. куб.м. на територията на ТП „ДГС Карнобат”, Лесфонд 2019 е 33445, 16 лв.
без ДДС.
3.2. Стъпката за наддаване за обект 1920-13, представляваща 1 на сто от началната цена на обекта
без ДДС е в размер на 334, 45 лв. без ДДС.
4. Он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извърши търга е http://auction.uidpsliven.com. Достъпът до системата се осъществява съгласно разпоредбите на Тръжния регламент за
провеждане на електронни процедури за реализация на дървесина при „ЮИДП“ ДП – Сливен.
5.1. Крайният срок за транспортиране на закупената, платена и предадена на КУПУВАЧА
дървесина е 31.12.2019 година.
5.2. Цената за закупуване на дървесината се заплаща, съгласно приложения към настоящата заповед
проект на договор за продажба на дървесина от обекта описан по-горе.
6.1. Условия за участие в процедурата: До участие се допускат кандидати, внесли гаранция за
участие и изискуемите документи, съгласно условията за провеждане на процедурата и отговарящи на
определените в тях изисквания. Регистрацията на участника в електронната платформа за съответния обект
се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез подаване на декларация по чл. 74, ал. 3 от
Наредбата.
6.2. Участниците в търга ще бъдат отстранени в случай, че е налице някое от условията посочени в чл.
74в, ал.3 от Наредбата, а в случай, че участник не потвърди началната цена след започването на търга той
ще бъде отстранен.
6.3.1 Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след потвърждаването на
която започват стъпките на наддаване.

6.3.2. Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви интервал.
6.3.3. Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената
от него гаранция за участие се задържа.
6.3.4. Електронният търг приключва с изтичането на 3 /три/ минутен интервал без потвърдена от
участниците начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена от участниците цена съгласно
стъпката на наддаване.
6.3.5. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но
никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в
полза на първите по време.
6.3.6. След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират резултатите от
търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената
начална цена. Резултатите се прилагат към протокола по чл. 74в, ал. 5 и съдържат данни за: наименование на
участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на
потвърждението. Класирането се извършва от комисията съобразно последно потвърдената стъпка за
наддаване или потвърдена начална цена, в случаите в които няма наддаване.
7. Гаранция за участие. Размер, начин, място, форма и условия за внасяне на гаранцията за участие:
7.1. Гаранцията за участие е в размер на 5% от началната цена за обект 1920-13, а именно 1672 лв.
7.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума вносима в касата на
ТП „ДГС Карнобат” или по сметка на: „ЮИДП” ДП ТП „ДГС Карнобат” BIC-CECBBGSFIBANBG29CECB
9790 10 Е3 1423 00 „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД”. Гаранцията за съответния обект трябва
да е постъпила по сметката на стопанството до 23,59 ч. на 03.11.2019 г., като съответният вносен документ
(заверено от кандидата копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуeми документи за участие в
процедурата.
В случай, че гаранцията не е постъпила по сметката на стопанството в указания срок,
кандидатът се отстранява от участие в процедурата, като офертата му не се отваря.
8.Гаранция за изпълнение. Преди сключване на договора, определеният за изпълнител кандидат
следва да представи гаранция за изпълнение, която е в размер на 5% от предложената от него цена и е в една
от следните форми - парична сума, по сметка на: „ЮИДП” ДП, ТП „ДГС Карнобат” BICCECBBGSFIBANBG29CECB 9790 10 Е3 1423 00 „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД” или
банкова гаранция, в която следва да е посочено, че тя се освобождава веднага след изрично писмено
известие от Възложителя.
9.Критерий за класиране на кандидатите: НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА. За купувач на
дървесината от обекта ще бъде определен участникът, предложил най-висока цена. Когато двама и повече
участници са потвърдили началната цена или стъпка на наддаване, но никой не е потвърдил следващата,
класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.
10.1. Място и срок за получаване, цена и начин на пращане на документацията за участие в
процедурата.
10.2. Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от интернет страницата на
възложителя без заплащане или да бъде закупена от деловодството на ТП „ДГС Карнобат” – краен срок до
16.00 часа на последния работен ден, предхождащ търга, срещу заплащане на сумата от 20,00 (двадесет)
лева без ДДС - невъзстановима.
11. Място и срок за подаване на офертите - за участие в търга кандидатите се регистрират всеки ден
до края на деня, предхождащ търга, използвайки Системата за участие в търга.
12. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, насрочено от датата на отварянето ѝ, през
който участникът се обвързва с посочените в нея условия. Възложителят може да изиска от класираните
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора в случай, че
са налице законовите предпоставки за това.
13. Оглед на обектите: Кандидатите могат да направят оглед на обектите, със собствен превоз през
всички работни дни, краен срок до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ търга. Огледът се
извършва в присъствие на представител от ТП „ДГС Карнобат“.
14.1. Място, дата и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в административната
сграда на ТП „ДГС Карнобат“ на 04.11.2019 г., чрез интернет Системата за електронни търгове от 15,
00 ч., съгласно изискванията на чл.14, ал.1, чл.16, ал.7 и чл. 74г от „Наредбата“.
14.2. Втора дата за провеждане на процедурата: В случай, че в посочения в т.14.1 ден и час е
налице технически проблем, поради който е невъзможно провеждането на търга, същият ще бъде проведен
на 05.11.2019 г. в 15, 00 ч.
15. С настоящата заповед утвърждавам тръжните документи, които съдържат:
• Копие от настоящата заповед;
• Проект на договор;
• Условия за участие в търга;
• Заявление за участие в търга;

• Образци на декларации, а именно – декларации по чл.18, ал.3 и по чл. 74, ал.3 от Наредбата,
както и декларация за информацията, която участникът счита за конфиденциална;
16. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Стоян Райков- зам. директор при ТП „ДГС
Карнобат“.
Директор ТП „ДГС Карнобат”……… *П………….....…………
(инж. Светлин Водев)

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

