„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД
2300, Перник, ул.“Радомир“ № 1, вх.А, ет. 2, ст. 12
тел. 0888 006056, е-mail: goritenapernik@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 98/20.11.2018 год.
На основание чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 3
и 4 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП)
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина
от обекти на територията на ЕООД „Общински гори – Перник“, както следва:
1. ОБЕКТ № 1805 :
1.1. Предмет, място на изпълнение, количество, начална цена и гаранция за участие:
1.1.1. Продажба на прогнозни количества дървесина в Обект № 1805, подотдели: 100-д,
100-л, 102-г, 102-д, 102-з, землище на гр. Перник.
1.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е
следното:

Дървесен вид

Количество,
пл. куб. м

Ед. цена, лв.
без ДДС за
пл. куб. м

Обща стойност,
лв. без ДДС

чб

18

75,00

1350,00

в т.ч. Трупи IІI кл.

чб

54

63,00

3402,00

Минни подпори

чб

10

58,00

580,00

в т.ч. т-на д-на

чб

150

44,00

6600,00

чб

34

44,00

1496,00

в т. ч. Дърва за огрев

чб

19

40,00

760,00

в т. ч. Дърва за огрев

твърд. широк.

10

69,00

690,00

Категории дървесина и
сортименти
ЕДРА
в т.ч. Трупи II кл.
СРЕДНА

ДРЕБНА
в т.ч. т-на д-на
ДЪРВА

ОБЩО
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%)

295

14878,00
744,00

1.2. Срок за изпълнение: 4 (четири) месеца, считано от датата на сключване на договора.
ІІ. Гаранциите за участие са парични суми, платими по сметката на „Общински гори –
Перник“ ЕООД, IBAN: BG51 IABG 7478 1000 9540 00, BIC: IABGBGSF, “Интернешънъл асет банк”
АД, клон Перник.
Гаранцията за участие за съответния обект следва да е постъпила по банковата сметка не
по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на търга.

В платежното нареждане, отделно за съответния обект, кандидатът задължително
посочва, че същото се отнася за гаранция за участие, вида процедура, номер на обект и своя
ЕИК по Закона за търговския регистър (алтернативно данни за търговската регистрация съгласно
националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно
лице).
ІІІ. Категориите и сортименти дървесина са определени по Български държавен стандарт
(БДС).
ІV. Кандидатите могат да правят оглед на обект всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа,
не по-късно от 16.00 часа на предпоследния работен ден преди датата за провеждане на търга.
Огледът се извършва по предварителна заявка до „Общински гори – Перник“ ЕООД от един
работен ден. Разходите за оглед на обект са за сметка на кандидата.
V. Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от интернет
страниците на община Перник, при което кандидатът не дължи заплащане на цена за
придобиването й.
Документацията за участие в процедурата може да бъде получена и на хартиен носител
след заплащане на цена от 12,00лв. с включен ДДС, всеки работен ден в канцеларията на
„Общински гори – Перник“ ЕООД, на адрес: гр. Перник, ул.“Радомир“, № 1, вх.А, ет.2, ст. 12 не
по-късно от 16.00 часа на предпоследния работен ден преди датата на провеждане на търга.
VI. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски дружества), внесли
гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:
6.1. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
6.2. Да не са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и
да не са контролирани от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
освен ако за тях се прилага изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Кандидатите могат да подават оферти за един или повече обекти.
VII. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.
VIІІ. Критерий за избор на купувач – „най-висока предложена цена”.
Кандидат, предложил цена, по-ниска от началната, се отстранява от участие. Достигната
обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.
IX. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност
на обекта в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметката на „Общински гори – Перник“ ЕООД, IBAN: BG51
IABG 7478 1000 9540 00, BIC: IABGBGSF, “Интернешънъл асет банк” АД, клон Перник;
- банкова гаранция, учредена в полза на сметката на „Общински гори – Перник“ ЕООД. В
случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се
освобождава след изрично писмено известие от „Общински гори – Перник“ ЕООД.
Х. Условия за плащане на цената и транспортиране на дървесината:
- Спечелилият търга заплаща авансова вноска в размер на 20% от достигнатата при търга
цена, както и законоустановения размер на ДДС, след подписване на договора и най-късно
преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина.
След приемане на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите
плащания на дървесина се извършват на авансови вноски в размер, определен от купувача.
„Общински гори – Перник“ ЕООД издава превозни билети след представяне на документ от
купувача, удостоверяващ извършено плащане, и съставяне на предавателно-приемателен
протокол за реално добита на временен склад дървесина. Превозните билети се издават до
размера на внесените от купувача вноски и на база на съставените предавателно-приемателни
протоколи.
- Плащането се извършва по банковата сметка на „Общински гори – Перник“ ЕООД, IBAN:
BG51 IABG 7478 1000 9540 00, BIC: IABGBGSF, “Интернешънъл асет банк” АД, клон Перник.

Дървесината се транспортира в срок до 10 дни от датата на подписване на приемателнопредавателния протокол. След изтичане на този срок купувачът на дървесината дължи
магазинаж в размер на 0,1 на сто от стойността й за всеки просрочен ден, но за не повече от 30
дни, след което нетранспортираната дървесината остава в полза на Продавача.
XI. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в канцеларията на
„Общински гори – Перник“ ЕООД на адрес: гр. Перник, ул. „Радомир“, № 1, вх. А, ет.2, ст.12 не
по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на търга.
Офертата може да бъде подавана и чрез куриер, като и в този случай кандидатът следва
да осигури постъпването и в срока определен за подаване на офертите.
Продавачът не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за подаване.
XII. Място, дата и час за провеждане на процедурата:
В канцеларията на „Общински гори – Перник“ ЕООД на адрес: гр. Перник, ул. „Радомир“,
№ 1, вх. А, ет.2, ст.12, на 12.12.2018 год., 13.00 часа.
ХІIІ. За информация: „Общински гори – Перник“ ЕООД на адрес: гр. Перник, ул.
„Радомир“, № 1, вх. А, ет.2, ст.12, тел. 0888 006 056, лице за контакти: инж. Любомир Минев управител.
ХІV. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в процедурата, която
съдържа:










Копие от Заповед № 98/20.11.2018 год. за откриване на процедурата;
Условия за участие в процедурата
Списък на документите, съдържащи се в офертата - Приложение № 1
Сведения за кандидата - Приложение № 2
Ценова оферта - Приложение № 3
Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” - „ж” от
НУРВИДГТДОСПДНГП - Приложение № 4
Декларация по чл. 3, т. 10 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Приложение
№5
Проект на договор

XV. Достъп до заповедта за провеждане на процедурата и одобрената документация за
участие:
Най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите заповедта за провеждане
на процедурата и одобрената документация за участие се публикуват на интернет страниците на
Община Перник, а заповедта за провеждане на процедурата се поставя и на таблото за
съобщения в административната сграда на Община Перник.
XVІ. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й чрез
„Общински гори – Перник“ ЕООД пред Административен съд – Перник.

ПОДПИС:
ИНЖ. ЛЮБОМИР МИНЕВ
Управител на ЕООД
„Общински гори - Перник“

