ЗАПОВЕД
№ РД-10-96/10.04.2020 г.
с.Ново Паничарево, общ. Приморско
На основание чл. 112, ал.1, т. 1, 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. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 74, ал. 1, ал.2, т. 1 и
чл.74а 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) и предложен и одобрен График за продажба на стояща дървесина
на корен от ЛФ 2020 г. на ТП „ДГС Ново Паничарево“
НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура „електронен търг с наддаване” с предмет „продажба на
прогнозно количество стояща дървесина на корен”, обособена в Обект № 2012 (подотдели:
340 в; г; 349 а; г; д), от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново
Паничарево“, при следните условия:
1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за
контакт: „ЮИДП” ДП - ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със седалище и
адрес на управление: с. Ново Паничарево, ул. „Девети май“ №43, община Приморско, област
Бургас, http://www.uidp-sliven.com/, dgsnovopanicharevo@uidp.sliven.com, тел.: +359889 814 562,
лице за контакт: Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево“.
2. Размер на гаранцията за участие:
2.1. Гаранцията за участие е в размер на 5% от началната цена за съответния пакет
продавана дървесина за обект 2012 е в размер на 1709,30 лева .
2.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума вносима
по
сметка
на
ТП
„ДГС
Ново
Паничарево“
е:
„Райфайзенбанк“
ЕАД,
IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF
2.3. Гаранцията трябва да е постъпила по сметката на стопанството до часа и датата за
провеждане на търга, посочени в т. 10.1. от настоящата Заповед за откриване на процедурата,
като съответният вносен документ (заверено от участника копие или оригинал) се прилага към
комплекта от изискуеми документи за участие в процедурата.
В случай, че гаранцията не е постъпила по сметката на стопанството в указания
срок, участникът се отстранява от участие в процедурата, като офертата му не се
отваря.
3. Местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери,
количество и качество по избрания стандарт:
3.1. Дървесината, предложена за продажба е обособена в Обект № 2012 (подотдели: 340 в;
г; 349 а; г; д), от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ по
количества, дървесни видове и асортимент е както следва:

Отдел, дърв.
подотдел вид

340 в; г; 349 а; г; д

2012

Обект

по категории дървесина, количество, цена за м3

Общо :

чб
изгор
избк
цр
гбр
срлп
мжд
кгбр

ЕДРА
трупи с
D до 29см
м3
15
4
2
1

22

лв/м3
50,00
95,00
55,00
50,00

СРЕДНА

ДРЕБНА

ДЪРВА

технологична технологична
дървесина
дървесина
м3
51
149
55
4
17
3

279

лв/м3
38,00
47,00
44,00
44,00
44,00
42,00

м3

лв/м3
4 38,00
12 47,00
4 44,00

ОЗМ
м3

лв/м3

НОЗМ
м3

лв/м3

4 70,00
2 50,00
1 48,00

4 45,00
2 42,00
1 42,00

7

7

2 44,00

22

ОБЩО

технологична
дървесина
м3
9
90
26
6
5
3

139

лв/м3
38,00
47,00
44,00
44,00
44,00
42,00

дърва
за огрев
м3
141
51
8
31
5
29
24
289

лв/м3
45,00
42,00
42,00
42,00
40,00
40,00
40,00

м3
79
404
142
21
55
11
29
24
765

лв/м3 нач. цена
40,28 3182,00
46,99 18982,00
43,49 6176,00
43,62
916,00
42,87 2358,00
41,09
452,00
40,00 1160,00
40,00
960,00
44,69 34186,00

3.2. За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт.
3.3. Посочените количества дървесина са прогнозни, като при разлики между
действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата
документация, заплащането ще се извършва по действително добитото количество, отразено в
предавателно – приемателния протокол, по ед. цени посочени в договора за покупко- продажба.
4. Начална тръжна цена за Обект № 2012 е 34186,00 лева без ДДС.
5. Стъпката за наддаване е определена в размер на 341,86 лева без ДДС.
6. Срока за изпълнение е съгласно определения в договора за покупко-продажбата график, с
краен срок за изпълнение 31.12.2020 г.
7. Условия за допускане на участниците до участие:
7.1. До участие в електронния търг се допускат всички заинтересовани лица- търговци,
които са регистрирани на електронната платформа на „ЮИДП“ ДП на адрес 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.
7.2. Право да участват в търга имат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.
241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, за които не са
налице обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата, внесли гаранция за участие и
изискуемите документи, съгласно „Тръжните условия“ и отговарящи на определените в тях
изисквания към участника и техническите изисквания за извършване на дейността по ползване
на дървесината.
8.Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора.
8.1. Преди сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да
представи гаранция за изпълнение, която е в размер на 10% от предложената от него цена, в една
от следните форми:
- парична сума, по сметка на: „ЮИДП” Сливен/ ТП „ДГС Ново Паничарево“ е:
„Райфайзенбанк“ ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF
- банкова гаранция, в която следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично
писмено известие от Възложителя.
8.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава след извозването на цялото количество
закупена дървесина.
9. Условия за плащане на достигнатата на процедурата цена:
9.1. Първата вноска е в размер на 5% от стойността на договора и се заплаща в 7-дневен
срок от сключването му, но не по-късно от деня преди издаване на първия превозен билет за
транспортиране на договорираната дървесина.
9.2. Следващите плащания са под формата на авансови вноски и са дължими в до 7–дневен
срок от получаване на покана от ТП „ДГС Ново Паничарево“ след изчерпване на предходната
авансова вноска и преди изготвяне на приемо-предавателен протокол за преминаване на
собствеността на добитата дървесина и транспортирането ѝ. При измерване на последната
партида добита дървесина се съставя изравнителен протокол.
9.3. При извършено плащане ТП „ДГС Ново Паничарево” издава фактура и съставя
предавателно - приемателен протокол между продавача и купувача при добити количества, с

който собствеността преминава върху Купувача. За всяко натоварено МПС ще се издават
превозни билети. С подписването на протокола, купувача декларира, че количеството и
качеството на дървесината отговарят на предварително обявените с търга.
10. Ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие :
10.1. Електронният търг с наддаване ще се проведе на 27.04.2020 г. с начален час – 12.00 ч.,
на онлайн платформа http://auction.uidp-sliven.com/.
10.2. Срок за регистрация: кандидатите се регистрират всеки ден до края на деня
предхождащ търга, използвайки онлайн платформата http://auction.uidp-sliven.com/ на „ЮИДП“
ДП за участие.
10.3. Документацията в процедурата за участие може да бъде изтеглена от интернет
страницата на възложителя без заплащане или да бъде закупена от деловодството на ТП „ДГС
Ново Паничарево” – краен срок до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ търга,
срещу заплащане на сумата от 10,00 (десет) лева без ДДС - невъзстановима.
11. Ден и час за откриване на повторен електронен търг – случай, че в указания ден и час е
налице технически проблем, поради който е невъзможно провеждането на търга, то той ще бъде
проведен веднага след отстраняване на техническия проблем на първата свободна дата и час в
системата за електронна търговия като възложителят ще уведоми участниците в процедурата чрез
публикуване на изрично електронно съобщение за това.
12. Не се допуска участие на подизпълнители (съгл. правната възможност по чл. 52, ал. 3 от
Наредбата).
13. Критерий за класиране на участниците:.
13.1. За купувач на дървесината от пакета ще бъде определен участникът, предложил НАЙВИСОКА ЦЕНА.
13.2. 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.
14. Срока 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.
15. Оглед на обекта: Участниците могат да направят оглед на обекта, 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 Ново Паничарево“.
17. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.
74а, ал. 6 от „Наредбата“.
18. Утвърждавам тръжните документи, които съдържат:
• Копие от настоящата заповед;
• Условия за участие в търга;
• Проект на договор;
• Заявление за участие в търга - образец №1;
• Образци на декларации образец №2 и №3
• Копие на технологични планове на подотделите в обекта
19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Деян Аладжов - зам. директор
при ТП „ДГС Ново Паничарево“.

Заличено, съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679
Директор ТП „ДГС Ново Паничарево”

