УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ
за „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен“, обособена в Обект №
2007 (подотдели: 131 и; 307 г, е, ж; 326 г), от временни складове в района на дейност на ТП
„ДГС Ново Паничарево“
I. ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ С НАДДАВАНЕ:
1.1. Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна
ведомост, на територията на ТП ДГС Ново Паничарево, както следва:

Обект

по категории дървесина, количество, цена за м3
Отдел, дърв.
подотдел вид

ЕДРА
трупи с
D >30см

131 и; 307 г; 307 е;
307ж; 326г

2007

м3

Общо :

изгор
избк
здгл
гбр
трп
мжд
кгбр
трп

лв/м3
2 135,00
19 60,00

21

СРЕДНА

трупи с
D до 29см
м3
14
30
6
1

51

лв/м3
95,00
55,00
55,00
50,00

ДРЕБНА

ДЪРВА

технологична технологична
дървесина
дървесина
м3
34
38
2
8
2

84

лв/м3
47,00
44,00
38,00
44,00
42,00

м3

лв/м3
5 47,00
4 44,00

ОЗМ
м3

лв/м3
8 70,00
8 50,00

НОЗМ
м3

лв/м3
8 45,00
8 42,00

ОБЩО

технологична
дървесина
м3
105
108
2

лв/м3
47,00
44,00
38,00

дърва
за огрев
м3 лв/м3
104 45,00
107 42,00
4 42,00

9

16

16

215

74 40,00
20 40,00
2 40,00
311

м3
280
322
10
13
2
74
20
2
723

лв/м3
49,89
45,40
48,20
43,85
42,00
40,00
40,00
40,00
46,42

нач. цена
13968,00
14620,00
482,00
570,00
84,00
2960,00
800,00
80,00
33564,00

II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:
2.2. ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ще се проведе, в интернет платформата на
ТП „ДГС Ново Паничарево” с електронен адрес: http://auction.uidp-sliven.com, в часа и датата,
посочени в интернет платформата и заповедта за откриване на търга. Достъпът до системата се
осъществява съгласно разпоредбите на Тръжния регламент за провеждане на електронни
процедури за реализация на дървесина при „ЮИДП“ ДП – Сливен, както и действащата
нормативна уредба. Електронният търг се провежда съгласно изискванията на чл.14, ал.1, чл.16,
ал.7 и чл. 74г от „Наредбата“.
III. НАЧАЛНА ЦЕНА. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.3. Начална цена за обектите, под която участниците не могат да правят валидни
предложения е посочена в раздел I от настоящите условия.
3.4. Стъпката за наддаване за Обект №2007, представляваща 1 на сто от началната цена
на обекта без ДДС е в размер на 335,64 лв. без ДДС.
ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА.
4. 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“.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
5.1 Гаранцията за участие е в размер на 5% от началната цена за обекта.
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5.2 Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума вносима
по сметка на: Банковата сметка на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е: „Райфайзенбанк“ ЕАД,
IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF
Гаранцията за всеки обект трябва да е постъпила по сметката на стопанството до часа и
датата, посочени в заповедта 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.
ВАЖНО! 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.
5.3. Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник не потвърди началната
цена при наддаването, както и когато е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си
да сключи договор при условията и сроковете посочени в чл. 35 от Наредбата. В този случай за
купувач се определя участника предложил втората най-висока цена. В случай, че и той откаже да
сключи договор, за него се прилагат горните разпоредби, а процедурата се прекратява.
5.4 Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник не представи
документите по чл. 35, ал. 5 от наредбата в определения срок. Не се връща гаранцията за участие
на участник, който е подал жалба срещу решението за класиране до решаване на спора с влязъл в
сила акт на компетентен орган.
5.5 В посочените по-горе случаи внесената от участника гаранция се задържа в полза на
ТП „ДГС Ново Паничарево“.
5.6. Внесените гаранции за участие се освобождават при условията и в сроковете посочени
в чл. 31 от Наредбата.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
6.1 Преди сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да
представи гаранция за изпълнение за съответния обект, която е в размер на 10% от предложената
от него цена, в една от следните форми:
- парична сума вносима по сметка на: ТП „ДГС Ново Паничарево“ „Райфайзенбанк“
ЕАД, IBAN:BG65RZBB91551001392079 - BIC : RZBBBGSF
- банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС Ново Паничарево”, безусловна и
неотменяема, издадена от български банки, от която е видно, че същата се освобождава веднага
след писмено искане от възложителя, която се представя в оригинал при сключване на договора.
Купувачът избира и предлага сам формата на гаранцията за изпълнение.
6.2. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при условията и сроковете
посочени в Наредбата и сключения между страните договор.
6.3. Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
VII. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
7.1. 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
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.
VIII. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
8.1 За участие в търга участниците се регистрират всеки ден до 23,59 часа в деня,
предхождащ търга, обявен в Заповедта за провеждане на електронен търг наддаване, използвайки
Системата за участие в търга.
IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
9.1. Право да участват в търга имат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.
241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността по ползване на дървесина.
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9.2. Няма право да участва участник, който не отговаря на условията посочени в
чл.18, ал.1 т.3 от Наредбата, а именно:
а) е 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) е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
в) е в производство по ликвидация;
г) участникът или представляващия го е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество с Директора на ЮИДП ДП, гр. Сливен и с Директора на ТП
„ДГС Ново Паничарево”;
д) участникът или представляващия го е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
е) участникът или представляващия го е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) участникът има парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени
с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
з) не е внесъл гаранция за участие в конкурса;
Изискванията, с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите или за
лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран.
Изискванията на букви „а“ и „е“, се прилагат и както следва:
- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е
възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за
всеки от тях;
- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет;
- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено
управлението;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата;
- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България.
9.3. Да са запознати и спазват изискванията на действащото трудово законодателство;
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,съгл. чл.232 от ЗГ; да са запознати с
предложения проект на договор; да са запознати с Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите,
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от
12.11.2010 г.);
9.4. Технически и кадрови изисквания към кандидата участие за изпълнение на дейността.
Кандидатите за участие трябва да притежават:
а) Най-малко един брой собствен или закупен на лизинг специализиран или приспособен
трактор за извършване на добив на дървесина до временен склад в горските територии. Същият
да се използва в обекта при евентуално спечелване на процедурата.
Тракторът трябва да е регистриран по реда на „Закона за регистрация и контрол на
земеделска и горска техника” (ЗРКЗГТ) и да е преминал технически преглед, съгласно правното
предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на търга;
Тракторът трябва да отговаря на изискванията и сертификационните стандарти за
мобилната техника, а именно:
- да бъде в добро техническо състояние, което да не позволява изтичане на масло и гориво;
- да бъде оборудван със средства за абсорбиране на петролни продукти.
б) защитно-работно оборудване, което да осигурява спазването на правилата за
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безопасност на работното място, съгласно чл. 232, т. 1 от ЗГ, регламентирани от ЗЗБУТ и
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд на работните места.
Работното оборудване (по вид, брой и комплекти според броя на заетите работници)
трябва да отговаря по качество на изискванията и сертификационните стандарти, за всички
работници заети в дейности по ползване на дървесината в горски територии – държавна
собственост, както следва:
Защитно облекло, което да не е с видимо нарушена цялост на материята, и да бъде с
качество и състав, както следва:
- защитен панталон – да съдържа вложки с контрастен цвят и със защита от срязване;
- сигнално яке – до 1/3 от повърхността му да бъде покрита със сигнален цвят. Якето да не
бъде видимо износено и с видимо нарушена цялост;
- сигнална жилетка – да не бъде с нарушена цялост;
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът за участие може да осигури за своите работници или само яке
или само сигнална жилетка.
- предпазни ръкавици – да не са с видимо нарушена цялост на материята, която да
позволява открити части от дланта, пръстите и китката на ръката;
- работни обувки – да бъдат обезопасени с подсилена подметка; с височина покриваща
глезена на крака; с вградена стоманена пластина със защита от срязване, разположена над
свода на стъпалото, покриваща пръстите на ходилото, т. нар. тип „бомбе”;
- каски – да бъдат оборудвани с антифони и визир; да не бъдат с изтекъл срок на годност от
датата на производството им, с оглед на способността на пластмасовата материя да
„старее” Срокът на годност на каска, ако е запазена нейната цялост, е 5 години.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът трябва да покаже толкова комплекта работно
оборудване, колкото броя са изискуемите по настоящата процедура работници, посочени в
точка „в“ по-долу.
в) най-малко 4 (четири) бензиномоторни триона (БМТ), които да са собственост на
кандидата или закупени на лизинг.
Бензиномоторните триони (БМТ) трябва да отговарят по качество на изискванията и
сертификационните стандарти, както следва:
- да бъдат изправни и обезопасени – да показват равномерен работен режим с
необходимата мощност и снабдени със спирачка;
- и в техническо състояние – да не позволява изтичане на гориво-смазочни течности; за
веригата е препоръчително да се използва биоразградимо масло.
г) Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, според
квалификационните изисквания за извършване на дейността, а именно:
- най-малко четирима (4) работници-секачи/резачи, назначени на трудови договори, които
да притежават правоспособност за работа с БМТ (съгласно чл. 230, ал. 3 от Закона за горите);
- най-малко един (1) водач на специализиран или приспособен трактор за извършване на
добив на дървесина до временен склад в горските територии, който водач да е назначен на
трудов договор и да притежава правоспособност за работа със съответната техника.
Забележка: Доказателствата по т. 9.4. се представят при сключване на договора за
продажба на стояща дървесина на корен със спечелилия участник.
X. РЕГИСТРАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
10.1. Участниците в търга се регистрират съгласно Заповедта за откриване на процедурата
посредством Системата за електронни търгове. Оферти се депозират посредством интернет
Системата за електронни търгове и се завеждат с входящ номер и час на постъпване, генерирани
от нея.
10.2. Предложения се приемат само когато са подадени посредством Системата за
електронни търгове. Приложените документите следва да са подписани (подпечатани) на
хартиен носител и сканирани.
10.3. За участие в търга участниците подават:
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10.3.1. Заявление за участие по образец №1, в което се посочва обекта, за който се участва,
име на участника, ЕИК или ЕГН, срок на валидност на офертата. С подаване на заявлението
участникът се съгласява с условията за провеждане на търга
10.3.2. Декларация по образец №2 на основание чл. 74 ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
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;
10.3.3. Декларация, по образец №3 за обстоятелствата които участника не желае да бъдат
публикувани от възложителя /конфиденциални/ и относно съгласие с условията за провеждане на
процедурата и клаузите на проекта на договор;
10.3.4. Документ за внесена гаранция за участие в търга;
10.4. Документите за участие в търга се представят само посредством системата за
електронни търгове от участника или от упълномощен от него представител като всички описани
по-горе документи трябва да бъдат сканирани в оригинал с изключение на документа за внесена
гаранция за участие, както и представено пълномощно, които може да бъдат копирани, но в този
случай върху тях трябва да бъде положен надпис „вярно с оригинала” и да бъдат подписани от
представляващия участника, след което да бъдат сканирани в цветно изображение.
10.5. Когато участникът не отговаря на обявените условия, както и нормативно
посочените изисквания същият не се допуска до участие в търга.
10.6. Депозираните оферти се завеждат с входящ номер и час на постъпване генерирани от
системата. Заявленията се разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване.
10.7. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод на български
език.
Липсата на някой от изискуемите документи от страна на участник е основание за
неговото отстраняване от участие в търга. В случай, че участник не потвърди началната
цена след започване на процедурата на електронната платформа за търговия, то той ще
бъде отстранен от участие в следващия етап на процедурата.
Забележка: Всеки участник в търга е отговорен за осъществяването на контрола върху
достъпа до определената му електронна платформа и до всички електронни уреди, свързани със
Системата, както и за запазването тайната на предадените и/или генерирани от него чрез
Системата данни за достъп. Участникът носи цялата отговорност за следене на получените
съобщения на електронната поща, която е предоставил за връзка, съгласно подаденото от него
Заявление за регистрация. Участникът носи цялата отговорност за всички документи,
включително ценовите предложения и съобщения, изпратени до Системата.
ХI. РЕД И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.
11.1. В часа, определен за начален час на процедурата, Комисията, назначена за
провеждането на търга започва работа след като Системата визуализира данните на всички
участници, както и списъка и приложените от тях документи.
11.2. Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване.
11.3. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на участниците и
дали са оформени съгласно изискванията на продавача, след което потвърждава допускането на
участника до следващия етап от провеждането на търга или го отстранява от участие.
Отстраняването става с електронна резолюция, като подробните мотиви се посочват в
протокола от работата на комисията.
11.4.1. Комисията отстранява от участие в търга участник:
➢ който не е представил някой от изискуемите документи по раздел – X, т. 10.3, от
настоящите условия или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите или са
с изтекъл срок на валидност;
➢ за когото са налице обстоятелства по р. IX, т. 9.2, букви „а“ – „з“ от настоящите
условия.
➢ В случай, че участник не потвърди началната цена, то той ще бъде отстранен от
участие в следващия етап на процедурата.
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11.4.2. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола
изготвен от комисията, като електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален
идентификационен код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап
на електронния търг.
11.5.1. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след
потвърждаването на която започват стъпките на наддаване.
11.5.2. Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви
интервал.
11.5.3. Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно
участие в процедурата и внесената от него гаранция за участие се задържа в полза на продавача.
11.5.4. Електронният търг приключва с изтичането на интервала по ал. 2 без потвърдена
начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на наддаване.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. Когато в търга има само един допуснат участник, който е потвърдил началната цена
или съответна стъпка на наддаване, той се обявява за спечелил търга.
11.9. 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.
11.10. Търгът завършва със заповед на органа открил процедурата, за:
➢ определяне на купувач, или
➢ прекратяване на търга.
11.11. Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията
и се публикува на електронната платформа, на която се провежда търга и се съобщава на
участниците по електронен път. Заповедта за определяне на купувач подлежи на обжалване оп
реда на чл. 61 АПК.
11.12. Определеният за купувач участник в процедурата е длъжен да представи
посочените в чл. 35, ал. 5 документи в сроковете определени в чл. 23, ал. 6 от Наредбата.
11.13. Когато е допуснат само един участник, който е потвърдил началната цена или
съответната стъпка на наддаване, той се обявява за спечелил търга.
XII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
12.1. Комисията оценява офертите по критерия - НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА.
12.2. Електронният търг приключва с изтичането на интервала /3 минути/ по чл. 74г, ал. 2
от Наредбата без потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена
съгласно описаната по-горе стъпка на наддаване.
12.3. 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.
12.4. 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
12.5. Класирането се извършва от комисията съобразно последно потвърдената стъпка за
наддаване или потвърдена начална цена, в случаите в които няма наддаване.
12.6. Електронният търг се прекратява, когато:
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- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва
търгът;
-. няма нито един допуснат участник;
- никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен търг с
наддаване;
- първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
- в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта от
провеждане на търга;
- са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
- възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които
органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването и;
- определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
XIII. ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
13.1. Органът открил търга, има право да вземе решение за прекратяване на търга, в
случаите когато е налице:
а. авария в Системата;
б. авария в цялостното оборудване, използвано от ТП „ДГС Ново Паничарево“ във връзка
с осъществяването на търга;
в. авария в националните телекомуникационни или технически мрежи, правещи
невъзможен достъпа на участниците в Системата;
г. при извънредни ситуации, които застрашават нормалното извършване на
наддавателните сесии и/или при опасност от настъпване на такива аварии
д. големи национални и международни кризи, включително стачки, бунтове, военно
положение или природни бедствия, както и други подобни събития, които могат да застрашат
или да направят невъзможно извършването на процедурата.
13.2. Представител на ТП „ДГС Ново Паничарево“ уведомява незабавно участниците за
решението по предходната точка.
13.3. Приключването на тръжните процедури може да бъде отложено за нова дата като
участниците се уведомяват по електронен път за датата и часа на провеждането на процедурата.
XIV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
14.1. В тридневен срок от получаване на окончателния протокола на комисията,
Директорът на ТП „ДГС Ново Паничарево“ издава заповед, с която: определя купувача и
класирането на участниците или прекратява търга, съобщава я на заинтересованите лица по реда
на чл. 61 от АПК и я публикува на електронната платформа за провеждане на търга.
14.2. ТП ‚ДГС Ново Паничарево“ сключва писмен договор с участника, определен за
купувач в сроковете посочени в чл. 35 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
14.3. Договорът се сключва след като определеният за купувач представи следните
документи:
а. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на
договора;
б. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, където участникът е регистриран;
в. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът няма
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен
орган;
г. доказателства, че участникът няма парични задължения към съответното към ДП
„ЮИДП Сливен“ и ТП „ДГС Ново Паничарево“;
д. доказателства за технически и кадрови изисквания за изпълнение на дейността,
съгласно т. 9.4. и декларирани в Декларацията по чл. 74, ал. 3 от Наредбата (образец № 2)
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Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и да се
представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие
участникът представя и оригинала за сравнение.
14.4. В случай, че участникът не представи документите по предходната т. 14.3. в
сроковете посочени в чл.35 от Наредбата, не се сключва договор с този участник.
14.5. Ако спечелилият участник откаже да подпише договора възложителят издава нова
заповед, в която определя за купувач втория класиран. Заповедта се обявява по посочения погоре начин като класираният на второ място е длъжен да представи описаните по-горе документи
и да сключи договор съобразно нормативно установените изисквания. В случай, че той също не
сключи договор или не са налице условията за сключване на договор, то възложителят
прекратява процедурата.
14.6. Правата и задълженията на продавача и купувача, условията и реда по
прехвърлянето на собствеността, предаването и транспортирането на дървесината, както и
другите условия са уредени в проекта на договора, неразделна част от тръжната документация.
14.7. Договорът се сключва в писмена форма по образец към тръжните документи и при
неговото сключване може да бъде допълван, стига това да не противоречи на закона.
14.8. При заплащане на цената за обекта ТП „ДГС Ново Паничарево” издава фактура.
Преди транспортирането на закупената дървесина по съответния обект се съставя и подписва
двустранен предавателно-приемателен протокол за нея, между представители на Продавача и
Купувача. След издаването на фактура и Предавателно-приемателен протокол за закупените
количества дървесина, Продавача се освобождава от каквато и да е отговорност за същите. Всяко
превозно средство, транспортиращо закупена дървесина се придружава с превозен билет за
съответното натоварено количество, издаден от служител на ТП „ДГС Ново Паничарево”.
14.9. Сроковете за издаване и получаване на превозен билет и крайните срокове за
транспортиране на дървесината се определят в договора .
14.10. Плащането на цената се извършва на посочената в договора банкова сметка на ТП
„ДГС Ново Паничарево”.
14.11. Заплащането на достигнатата на процедурата цена се извършва по следния начин:
Първата вноска е в размер на 10 % от стойността на договора и се заплаща в 7-дневен срок
от датата на сключването му, но не по-късно от деня преди издаване на първия превозен билет за
транспортиране на дървесина от договорираните количества.
Останалите вноски се внасят в 7-дневен срок от изпращане на покана от Продавача към
Купувача. Поканата се изпраща по ел.поща, записана в информацията за контакт към договора и
това се удостоверява с разпечатка от ел.поща на Продавача.
За всяко натоварено МПС ще се издават превозни билети.
Купувачът е длъжен да транспортира закупената дървесина след заплащането ѝ.
Подвоза, Товаренето на закупената дървесина и транспорта ѝ са за сметка на Купувача.
14.12. Краен срок за изпълнение – 31.12.2020 г.
14.13. Купувача няма право да предоставя на трети лица правата по договора за покупкопродажба на дървесина.
XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
15.1. За всички неуредени с настоящите условия изисквания за продажба на дървесина се
прилагат разпоредбите 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 Закона за горите.
За повече информация – тел. 0889629601, лице за контакт – инж. Деян Аладжов – зам.директор при ТП „ДГС Ново Паничарево”.
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