МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП СЛИВЕН
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”
8900 гр.Нова Загора, ул. “Петко Енев “ 73, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД
№ РД-10-34
05.08.2019 год.
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 и ал. 2, т. 5 и ал. 5, 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 прогнозни количества добита дървесина на територията на ТП „ДГС - Нова
Загора”,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе Електронен търг с наддаване за Продажба на прогнозни количества добита
дървесина на територията на ТП „ДГС - Нова Загора” от лесофонд 2019 г. по обособен Обект 1901-В,
съгласно одобрен и съгласуван график, както следва:
Отдел

Категория

83-г
83-г

Дърва
Дърва
Общо
Дърва
Дърва

83-д
83-д
Общо

Дърва
Дърва
Дърва

83-е
83-е
83-е
Общо
ОБЩО:

ГРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Сортимент
Дърва за горене
Дърва за горене
Отдел 83-г
Дърва за горене
Дърва за горене
Отдел 83-е
Дърва за горене
Дърва за горене
Дърва за горене
Отдел 83-е

Д. вид

Количество

здб
гбр

278,00
37,00
315,00
174,00
8,00
182,00
80,00
20,00
15,00
115,00

здб
гбр
здб
гбр
мждр

ОБЕКТ 1901-В
ОБЕКТ 1901-В

612,00

Начална
цена
81,00
81,00
25515,00
81,00
81,00
14742,00
81,00
81,00
81,00
9315,00
49572,00
2478,60

За окачествяване на дървесината е приложен Български държавен стандарт.
2. Възложител: „ЮИДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство - Нова Загора”, със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 73.
3. Начална тръжна цена:
- за обект 1901-В – 49572,00 лева без ДДС.
Стъпката за наддаване е определена в размер на 495,72 лева без ДДС.
4. Он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извърши търга - „Електронна система за
реализация на дървесина” на "Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен”, 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. Крайният срок за предоставяне на закупената от КУПУВАЧА дървесина е 31.12.2019 г. с
разпределение по месеци, както следва:
- м. Септември – 100 м3;
- м. Октомври – 150 м3;
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- м. Ноември – 200 м3;
- м. Декември – 162 м3;
6. 1. Условия за участие в електронния търг с наддаване: 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.
Кандидатите за участие в търга следва да отговарят на задължителните изисквания съгласно
разпоредбите на чл.47, ал.6 от Наредбата, както и на изискванията съгласно тръжните условия , одобрени
съгласно настоящата заповед.
6.2. До участие в търга се допускат юридически и физически лица, еднолични търговци или техни
обединения.
Няма право да участва кандидат, 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 не състоятелност 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 придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на
съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
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) нее внесъл гаранция за участие в конкурса;
6.2.1. РЕГИСТРАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Участниците в търга се регистрират съгласно Заповедта за откриване на процедурата посредством
Системата за електронни търгове. Оферти се депозират посредством интернет Системата за участие и се
завеждат с входящ номер и час на постъпване, генерирани от нея.
Предложения се приемат само когато са подадени посредством системата/електронната платформа/.
Приложените документите следва да са подписани (подпечатани) на хартиен носител и сканирани.
За участие в търга участниците подават заявление по образец, към което прилагат:
-ЕИК за лицата, регистрирани в РБ или данни за търговската регистрация съгласно националното
законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице
- за кандидат, който е физическо лице – копие от документ за самоличност;
- декларация, по образец по чл.18, ал.1 т.3
- Документ за внесена гаранция за участие в търга;
- Декларация на основание чл. 74 ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Регистрацията на участника в
електроннатаплатформазасъответнияобектсесчитазаволеизявлениезаучастие в процедурата чрез подаване на
декларация по чл. 74, ал.3 от Наредбата.
- В случай, че участника се представлява в процедурата от пълномощник - нотариално заверено
пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява - сканиран оригинал
- Декларация по образец, 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.
- Проект на договор, парафиран от кандидата(подписан и подпечатан);
Документите за участие в търга се представят само посредством системата за електронни търгове от
кандидата 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.
Когато кандидатът не отговаря на обявените условия, както и нормативно посочените изисквания същият
не се допуска до участие в търга.
Депозираните оферти се завеждат с входящ номер и час на постъпване генерирани от системата.
Заявленията се разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване.
Когато кандидат в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са
на чужд език, се представят в официално заверен превод на български език.
2

Липсата на някой от изискуемите документи от страна на кандидат 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
6.2.2. Участниците в търга ще бъдат отстранени в случай, че е на лице някое от условията посочени в чл.
74в, ал.3 от Наредбата, както и в случай, че участник не потвърди началната цена след започването на търга.
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 в
процедурата и внесената от него гаранция за участие се задържа в полза на продавача.
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 съответния пакет продавана дървесина,
а именно:
- за обект 1901-В 2478,60 лева .
7.2. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума вносима в касата на
ТП ДГС Нова Загора или по сметка на: ТП „Държавно горско стопанство – Нова Загора” – IBAN:
BG58STSA93000022420596, BIC: STSABGSF в Банка ДСК – клон Нова Загора, Гаранцията трябва да е
постъпила по сметката на стопанството до часа и датата за провеждане на търга, посочени в т. 14 от
настоящата Заповед за откриване на процедурата, като съответният вносен документ (заверено от кандидата
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,
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, в една от следните форми:
- парична сума, по сметка на: ТП „Държавно горско стопанство – Нова Загора” – IBAN:
BG58STSA93000022420596, BIC: STSABGSF в Банка ДСК – клон Нова Загора
- банкова гаранция, в която следва да е посочено, че тя се освобождава 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 стъпкана наддаване, но никой не е потвърдил следващата –
класирането между тях се извършва според времето на потвърждаване в полза на първите по време.
10. Място и срок за получаване, цена и начин на пращане на документацията за участие в
процедурата. 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 - Нова Загора”– краен срок
до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ търга, а именно 20.08.2019 г., срещу заплащане на
сумата от 10,00 (десет) 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 „Електронна система за реализация на дървесина” на
"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен”, с електронен адрес: http://auction.uidp-sliven.com, за
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участие в търга, а именно 20.08.2019 г., 23:59:59 часа;
12. 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.
13. Оглед на обекта: Кандидатите 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, а именно: 20.08.2019 г.
Огледът се извършва в присъствие на представител от ТП ДГС Нова Загора.
14.1. Място, дата, и час на провеждане на търга: Електронният търг е неприсъствен за кандидатите,
подали оферти. Търгът ще се проведе на интернет платформа „Електронна система за реализация на
дървесина”
на "Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен”, с електронен адрес:
http://auction.uidp-sliven.com, на 21.08.2019 г. от 10.00 часа;
14.2. В случай, че в посочения в т. 14 ден и час е на лице технически проблем, поради който е не
възможно 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 , а именно 22.08.2019 г. от 10.00 часа
възложителят ще уведоми участниците в процедурата чрез публикуване на изрично електронно съобщение за
това.
14.3. Заплащането на достигнатата на процедурата цена се извършва по следния начин:
Плащането на цената се извършва по банков път – по сметка на ТП „ДГС - Нова Загора”, както следва:
- в ТРИДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР за покупкопродажба следва да се заплати 20% от достигната при търга договорена цена;
- следващите плащания се извършват след предаване на количества дървесина установено с приемопредавателни протоколи и издаване на фактура от ТП „ДГС - Нова Загора”;
За всяко натоварено МПС ще се издават превозни билети, след като количествата дървесина са платени..
Купувачът е длъжен да транспортира закупената дървесина след заплащане на дължимата цена.
Подвоза, Товаренето на закупената дървесина и транспорта и са за сметка на Купувача.
Краен Срок за изпълнение – 31.12.2019 г. .
15. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на „Наредбата“.
16. 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;
17. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник директора на ТП „ДГС – Нова Загора”,
инж. Петьо Киров.

ДИРЕКТОР ТП „ДГС-Нова Загора”: /п/ …..чл. 2 ЗЗЛД…….
/заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/
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