ОБЩИНА Б Р Е З Н И К - ОБЛАСТ ПЕРНИК
О БЯВА
Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на
Общински съвет- гр. Брезник и Заповед № РД_2-297/22.05.2020г.,
качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info , обявява :
I. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на
Горскостопански план на общински гори - Община Брезник: ОБЕКТ
Горни Романци, ОБЕКТ Долни Романци и ОБЕКТ Сопица.
1.1. ОБЕКТ Горни Романци – 153 куб.м. за 3 825.00 лв. начална
тръжна цена, гаранция за участие-191.25 лв.;
2.1. ОБЕКТ Долни Романци – 736 куб.м. за 12 750.00 лв. начална
тръжна цена, гаранция за участие-637.50 лв.;
3.1 ОБЕКТ Сопица– 344 куб.м. за 5 860.00 лв. начална тръжна
цена, гаранция за участие-293.00 лв.;
II. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА –
15.06.2020г. от 10.00
часа в заседателната зала на Община
Брезник.
III Повторен търг: 26.06.2020 год. от 10.00. в заседателната
зала на Общината.
IV.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-висока
предложена цена”.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА / 5%/.
Документите за участие се закупуват на касата на Община
Брезник от 08.06.2020г до 16.00 часа на 10.06.2020г.
включително и подават в дирекция ОСПО. Документите за участие в
повторният търг от 08.00часа на 22.06.2020 год. до 16.00 часа на
23.06.2020 год. включително.
До участие в търга се допускат български и чуждестранни
юридически лица - търговци по смисъла на ТЗ на Република България
или съгласно законодателството на държавата, където търговецът е
регистриран, които отговарят на следните условия:
- са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за
горите;
- са внесли гаранция за участие за обекта;
- са подали заявление по образец, в което е посочен обекта, за
който се отнася, и са приложили: декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3 от
НУРВИДГТДОСПДНГП; номер на удостоверението за регистрация на
кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ; доказателства, че
кандидатът отговаря на изисквания, посочени в условията за
провеждане на търга;

Кандидатът или упълномощен от него представител подава
заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена
цялост лично или чрез упълномощен представител. Върху плика се
отбелязва участника в търга, посочват се адрес за кореспонденция,
телефон, факс и електронен адрес и предмета на търга.
За повече
07751/2160.
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