„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД
2300,Перник, ул.“Радомир“ №1, вх.А, ет.2, ст.12
тел. 0889733300, е-mail:goritenapernik@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 212/04.08.2022 г.
На основание чл.174, ал.2 и чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите (ЗГ), чл.2, т.2, чл.10,
ал.1, т.1 и т.3, чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.3 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)
I.

ОТКРИВАМ:

1. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на
дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски
складове до краен потребител от Обект № 2231, наричан по-долу Обекта, включващ
отдели/подотдели 104-г , попадащ в териториалния обхват на ОГТ на общ.Перник.
II. ОПРЕДЕЛЕЯМ
1. Обект и предмет на конкурса, количество, място за извършване на дейността:
1.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на:
1.1.1. Добив (сеч, извоз, рампиране и измерване на временен горски склад) на
дървесина в Обект № 2231, включващ отдели/подотдели 104-г, попадащ в териториалния
обхват на АГТ-Перник, с общо прогнозно количество от 654 куб.м;
1.1.2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски
складове до краен потребител от Обект № 2231, наричан по-долу Обекта, включващ
отдели/подотдели 104-г, попадащ в териториалния обхват на ОГТ-Перник с общо прогнозно
количество от 654 куб.м;
1.2. Предмет на конкурса е :
1.2.1. Добив на дървесина;
1.2.2. Транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
потребител.
1.3. Място за извършване на дейността:
- обект 2231, подотдел: 104-г, в района на дейност на ОГТ-Перник.
1.4. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти, отговарящо на БДС и
дървесни видове е съгласно одобрени Спецификации – Приложение 1 и Приложение 2,
неразделна част от настоящата заповед.
а) Франкировка: до временен горски склад за дейностите по т.1.1.1. и до краен потребител
за дейностите по т.1.1.2.;
б) Цените са без начислен ДДС;
в) При добива на асортиментите, се прилага Българския държавен стандарт /БДС/.
г) Транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен
потребител се извършва след уведомяване от страна на Възложителя.
2. Обща стойност на обекта без ДДС –74674,80 лева (седемдесет и четири хиляди
шестотин седемдесет и четири лв. и 80 ст. ) без ДДС .
2.1.Началната стойност за добив (сеч и извоз до временен склад, ремонт, поддръжка и
изграждане на временни горски пътища) на общото прогнозно количество дървесина по
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т.1.1.1. е 29418,00 лева (двадесет и девет хиляди, четиристотин и осемнадесет лв.)
без ДДС.
2.2.Началната стойност на транспортиране и разтоварване на дървесина от временни
горски складове до краен потребител по т.1.1.2. е 45256,80 лева (четиридесет и пет
хиляди двеста петдесет и шест лв. и 80 ст. ) без ДДС.
2.3.Начин на плащане:
- Заплащането на услугата дърводобив става въз основа на действително добитите
количества и асортименти дървесина. Извършените дейности ще се приемат с приемателнопредавателени протоколи, в присъствието на лицензирания лесовъд или писмено
упълномощен представител на изпълнителя и служител на „Общински гори-Перник“ ЕООД.
Цената за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина се заплаща по сортименти
от съответните категории и дървесни видове, реално натоварена, транспортирана и
разтоварена дървесина след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол,
подписан от упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Заплащането на услугите се извършва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-късно от 10 (десет)
работни дни от датата на представяне в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на издадена от
него фактура към протоколите за приемане на работата.
- Плащането ще се извършва по банков път по сметка на изпълнителя и в сроковете,
посочени в договора.
3. Гаранция за участие.
Размерът на гаранцията за участие e под формата на абсолютна парична сума, в
размер на 3733,74 лева и представлява 5 % от стойността на обекта, вносима по сметката
на: Общински гори-Перник ЕООД
: IBAN: BG51IABG74781000954000, BIC: IABGBGSF, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ
БАНК” АД, клон Перник.
Гаранцията за участие следва реално да е постъпила по банковата сметка на Общински
гори-Перник ЕООД, до 16:00 часа на 18.08.2022 г.
В платежното нареждане за внасяне на гаранцията за участие, задължително се посочва
четливо: Общински гори-Перник ЕООД, вида на процедурата – по чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от
НУРВГДТ и № на обекта за който се внася, ЕИК на фирмата.
4. Срок за изпълнение на дейноста:
4.1. Срок за изпълнение на дейностите сеч и извоз – 31.12.2022г.;
4.2. Срок за изпълнение на договора – 31.01.2023г.;
4.3. Срок за товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временни
горски складове до краен потребител – 31.12.2022г.;
Началният и крайният срок за сеч и крайният срок за извоз до временен горски склад
по насажденията, включени в Обекта за съответната година, се определят в позволителното
за сеч и извоз.
Добивът на дървесината се извършва при прилагане и спазване на Българския държавен
стандарт /БДС/.по график (краен срок и минимално количество), както следва:
Обект №

Отдел, подотдел

2231

104-г

I

Тримесечия от 2022 г.
II
III
400

Общо
IV
254

654

5. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата.
В процедурите за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейностите по чл.10, ал.1
от НУРВИДГТДОСПДНГП се допускат участници – юридически ица и еднолични търговци,
внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:
5.1. Да отговарят на изискванията на чл.18, ал.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.
Изискванията на чл.18, ал.1, т.3 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" от
Наредбата (посочени по-горе в т.2) се отнасят за управителите или за лицата, които
представляват участника, 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.
5.2. Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл.241 от Закона за горите и да
притежават удостоверение за регистрация за съответната дейност.
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Квалификационни изисквания на Възложителя – участикът да бъде вписан в
публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за съответната дейност и да е
сключитл договор с лицензиран лесовъд, които изисквания участникът посочва в Заявлението
– Приложение №1 (номерата на удостоверенията за регистрация по чл.241 и чл.235 от ЗГ.)
Доказват се със следните документи:
 актуална справка от НАП за действащите трудови договори по чл.62, ал.5 от КТ за
назначения лицензиран лесовъд и за наетите на трудов договор работници с дата
на издаване до 3 /три/ месеца преди датата на процедурата, като поне един
от тях трябва да притежава валидно свидетелство за управление на МПС със
съответната категория;
 свидетелства за правоспособност и/или удостоверения за придобита квалификация
за назначените работници (моторист на БМТ, тракторист, булдозерист, кранист,
шофьор и др.).
5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на
дейността по добив на дървесина, съгласно конкурсните условия за обекта, а именно:
5.3.1. за добива на дървесината – най-малко 3 бр. бензиномоторен трион – собствен,
закупен на лизинг или нает;
5.3.2. за извоз до временен горски склад на дървесината:
- минимум 1 бр. трактор или друга техника (камион, влекач и др.) – собствен, закупен
на лизинг или нает
и/или
- минимум 3 бр. животинска тяга - собствена или наета.
5.3.3. за транспортиране на дървесината:
- минимум 1 бр. товарен автомобил - собствен, нает или закупен на лизинг, оборудван с
GPS система за проследяване, регистриран в РДГ;
5.3.4. за товарене и разтоварване на дървесината:
- минимум 1 бр. кран или друга техника - собствен, нает или закупен на лизинг и/или
минимум 2 бр. работници за ръчно товарене и разтоварване.
Тези изисквания се доказват с наличие на следните документи.
 документ за закупуване, в случай че техниката/техническите средства са закупени на
лизинг, както и договор за наем или друг документ, когато техниката/техническите средства
и/или животинската тяга са наети;
 свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ,
регистрационни талони и/или талони за регистрация на горска и земеделска техника;
 документ - талон, доказващ, че техниката е преминала технически преглед по реда
на ЗРКЗГТ и ЗДвП, за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно
преминаване на технически преглед, който да е в сила към датата на провеждане на
процедурата;
 за животните - регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от
интегрираната система на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) на животните,
ако се използват такива при извоза на дървесината.
Във всички изисквани документи са видни собствениците.
5.4. Да са внесли гаранцията за участие в процедурата.
5.5. Да са представили оферта в съответствие с изискванията на Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
5.6. Да са представили изискуемите документи, съгласно конкурсните условия.
В открития конкурс не може да участва лице, което:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.194
– 217, чл.219 – 260, чл.301 – 307, чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;
б) е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) е в производство по ликвидация;
г) е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителната разпоредба на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДР на
ЗПКОНПИ) с управителя на Общински гори-Перник” ЕООД;
д) е сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;
е) е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) има парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че
участникът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
6. Възложителят
дейностите.

допуска

наемане

на

подизпълнител

за

извършване

на
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В случай, че участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнител, той трябва
да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в
конкурса.
Веки, посочен от участника, подизпълнител трябва да да отговаря на изискванията към
офертата се прилага и декларация по чл.18, ал.1, т.3, букви „а”–„ж” от НУРВИДГТДОСПДНГП,
за което всеки посочен подизпълнител подава декларация.
Участникът, заедно с посочените от него подизпълнители, следва да отговарят на
изискванията за техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността.
Не се допуска едновременно извършване на една и съща дейност в един подотдел от двама
или повече изпълнители, с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е
допуснато участие на подизпълнител.
7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата
стойност на обекта, вносима в срок до 3 (три) дни от влизане в сила на заповедта за
класиране в една от следните форми:
Гаранцията за изпълнение е представена като:
- парична сума, внесена по сметката на Общински гори-Перник ЕООД : IBAN:
BG51IABG74781000954000, BIC: IABGBGSF, “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, клон
Перник.
- банкова гаранция със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора,
учредена в полза на Общински гори- Перник ЕООД в която е посочено, че се освобождава
след изрично писмено известие от ПРОДАВАЧА .
Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена преди подписване на договора.
Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под
формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или
частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.
8. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата
на подаване на офертата за участие.
Възложителят има право да поиска от клосираните участници да удължат срока на
волидност на офертите си до момента на сключване на договора.
9. Критерий за избор на изпълнител - „най-ниска предложена цена”.
10. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09:00 до 16:00
часа до 18.08. 2022 г. включително в офиса на Общински гори-Перник ЕООД.
Документи за участие могат да се подават и чрез куриерска служба. Те ще се считат за
редовно получени, в случай, че реално са постъпили в деловодството в срока, определен за
получаването им.
Върху плика се посочва името на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс
или електронен адрес, номер на обекта, Общински гори-Перник ЕООД и вида на процедурата.
Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията без заплащане от
интернет страницата на Община Перник
Място, дата и час за провеждане на процедурата:
Откритият конкурс ще се проведе на 19.08.2022 г. от
10.00 ч. в офиса на
Общински гори-Перник ЕООД, с адрес: гр.Перник, ул.Радомир, вх.А, ет.2, стая 11
12. Участниците могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден от 09:00 до
16:00 ч., до 17.08.2022 г., по предварителна заявка и в присъствието на служител на
Възложителя.
Транспортът и разходите за огледа до съответния обект са за сметка на участника.
За извършване на огледа се подава заявление в офиса на Общински гори-Перник ЕООД.
За извършения оглед се подпълва текста в декларация – Приложение № 3, която
се подписва от участника или негов упълномощен представител.
13. Всеки участник поема всички разходи по изготвяне на документите и представянето
им, включително по огледа на обекта. Възложителя не заплаща тези разходи, независимо от
изхода на процедурата. Представените заявления и приложените документи към тях не се
връщат на участниците.
14. За всички неуредени в настоящата заповед изисквания се прилагат разпоредбите на
Закона за горите (ЗГ) и 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
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15. За информация –Общински гори-Перник, Управител, тел. 0889733300
III. УТВЪРЖДАВАМ:
16. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за
възлагане на дейността добив на дървесина за обект 2231, която съдържа:
16.1. Копие от заповедта за откриване на процедурата.
16.2. Конкурсни условия, съдържащи:
16.2.1. пълно описание на обекта предмет на възлагане по процедурата;
16.2.2. срокове за изпълнение;
16.2.3. спецификации, технологични планове на обекта и други документи, описващи
възлаганите дейности;
16.2.4. изисквания, на които трябва да отговарят участниците и подизпълнителите;
16.2.5. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в
процедурата;
16.2.6. основания за недопускане или отстраняване на участник от участие в
процедурата.
16.3. Заявление за участие - Приложение № 1;
16.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3, букви „а”-„и” от
Наредбата -Приложение №2.
16.5. Декларация, по образец – Приложение №3.
16.6. Приложение №4
-„Ценово предложение” /Ценова оферта/ по образец –
непрозрачен и запечатан плик с надпис „Пледлагана цена”.
16.7. Изисквания при провеждане на дърводобивни дейности на територията на ТП “ДГС
Радомир”. Инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд –
Приложение №5- прилага се само за сведение на участниците. Попълва се при
подписан договор със съответния изпълнител.
16.8. Лист за проверка на оборудването и използването на лични предпазни средства и
защитно облекло от горските работници, изпълнението на процедурите за безопасност и
изискванията за извършване на горскостопански дейности – Приложение №6.
16.9. Проект на договор - прилага се само за сведение на участниците. Попълва се при
подписан договор със съответния изпълнител.
IV. НАРЕЖДАМ:
17. Настоящата заповед да се изпрати за публикуване на интернет страниците на Община
Перник най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие.
Копие от заповедта да се постави на мястото за обяви в Община Перник.
ПОДПИС: ___________________
УПРАВИТЕЛ:
/инж.ЦЕЦА ВЕЛИНОВА/
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