ОБЩИНА БРЕЗНИК
ЗАПОВЕД
№ РД_2-710
Брезник, 04. 09. 2019 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 , чл. 49, ал. 1,
т. 2 и чл.4, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), чл. 44 до чл. 49,
ал. 1 от НРПУРОИ в Община Брезник, Решение № 862/22.05.2019г. на Общински съвет
гр. Брезник и Заповед № РД_2-703/02.09.2019год,
ОТКРИВАМ
Повторно обявяване на 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 Гигинци, Непразненци,
Кошарево и ОБЕКТ Красава, при следните условия:
1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА
1.1.ОБЕКТ Гигинци, Непразненци, Кошарево - продажба на стояща
дървесина на корен от общинските горски територии на община Брезник:
Категории Дървесен
дървесина
вид
и
сортименти

Количество-пл. куб.м

Гигинци
Отдел и
подотдел
75-а;
160-х

Единич
на цена

Обща
стойностлв.

Обща
стойност
/-10%/

ЕДРА

топола

198

Непраз
ненци
Отдел и
подотде
л
75-р;
75-ц1
91

СРЕДНА

топола

0

1

2

3

27.00

81.00

72.90

ДРЕБНА

топола

13

6

1

20

20.00

400.00

360.00

топола

33

5

12

50

13.00

650.00

585.00

-

244

103

59

406

-

16 782.00

15 103.80

дърва
ВСИЧКО:

Кошарево
Отдел и
подотдел
160-п

всичко

44

333

47.00

15 651.00

14 085.90
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обект
№

прогнозно
количество лежаща
дървесина в пл. куб.м

обща начална
цена без ДДС, лв.

стъпка за
наддаване,
лв.

гаранция
за участие,
лв.

цена на тръжна
документация,
лв.

1

406

15 103.80

453.11

755.19

20.00

1.2.Количеството дървесина ОБЕКТ Гигинци, Непразненци, Кошарево е
прогнозно и е определено съгласно предвижданията на горскостопанския план за
горските територии, собственост на община Брезник от 2016 г.
1.3. Дървесината, предмет на настоящият търг, се предава на временни складове,
съгласно приложени технологични планове към тръжната документация за всеки
подотдел от обекта, и при размери и качество на асортиментите, съгласно БДС.
1.4. Кандидатите в търга участват за цялото предложено количество дървесина
от обекта.
1.5. Разходите за транспортиране на дървесината и за товарене са за сметка на
купувача.
2. 1.ОБЕКТ Красава - продажба на стояща дървесина на корен от общинските
горски територии на община Брезник:
Категории
дървесина
сортименти

Дървесен вид
и

Количество-пл.
куб.м

Единична
цена

Обща
стойностлв.

Обща
стойност /10%/

47.00

7 144.00

6429.60

27.00

270.00

243.00

20.00

220.00

198.00

13.00
13.00

104.00
65.00
7 803.00

93.60
58.5
7 022.70

Красава
Отдел и
подотдел
55-х
ЕДРА
СРЕДНА
ДРЕБНА
дърва
ВСИЧКО:

Топола
Бяла върба
Топола
Бяла върба
Топола
Бяла върба
топола
Бяла върба
-

152
0
10
0
11
0
8
5
186

обект
№

прогнозно количество
лежаща дървесина в
пл. куб.м

обща начална
цена без ДДС,
лв.

стъпка за
наддаване,
лв.

гаранция
за участие,
лв.

цена на
тръжна
документация,
лв.

1

186

7 022.70

210.68

351.14

20.00

2.2.Количеството дървесина ОБЕКТ Красава е прогнозно и е определено
съгласно предвижданията на горскостопанския план за горските територии,
собственост на община Брезник от 2016 г.
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2.3. Дървесината, предмет на настоящият търг, се предава на временни складове,
съгласно приложени технологични планове към тръжната документация за всеки
подотдел от обекта, и при размери и качество на асортиментите, съгласно БДС.
2.4. Кандидатите в търга участват за цялото предложено количество дървесина
от обекта.
2.5. Разходите за транспортиране на дървесината и за товарене са за сметка на
купувача.
3. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 25.09.2019г. от
10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник. Повторен търг: 08.10.2019год. от
10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
4.1. 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 заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на
изисквания, посочени в условията за провеждане на търга; запечатан плик с надпис
"Предлагана цена", в който се посочва предлаганата от кандидата цена за обекта, която
не може да бъде по-малка от началната цена; същият се поставя в плика със
заявлението и другите документи за участие.
4.2. Кандидатите могат да използват подизпълнител/и за извършване на
възложената им дейност, съгласно чл. 52, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Условията
и изискванията, на които трябва да отговарят подизпълните, са посочени в условията за
провеждане на търга.
4.3. Оглед на насажденията, от които ще се предоставя дървесината, предмет
на търга, може да се извършва от 16.09.2019г. до 16,00 часа на 20.09.2019 г.,
включително в присъствието на представител от община Брезник. Огледът се
извършва с транспорт на кандидата и разходите са за негова сметка.
4.4. Тръжната документация за участие в търга може да бъде закупена от касата
на общината срещу заплащане на стойността й в размер на 20 (двадесет) лева без ДДС
или 24 (двадесет и четири) лева с ДДС. При участие в търга се представя платежен
документ за закупена документация.
4.5. Гаранцията за участие се внася по сметката на община Брезник, IBAN:
BG67STSA93003311151599; BIC: STSABGSF: ДСК ЕАД – Брезник, като сумата трябва
реално да е постъпила по посочената сметка до края на работния ден, предхождащ деня
на провеждането на търга.
4.6. Изискуемите документи в едно със заявлението за участие да бъдат
представени и окомплектовани, съгласно тръжните условията. Кандидатите за участие в
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търга се регистрират, като подават своите окомплектовани документи по реда на чл. 59,
ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП лично, и/или чрез законен представител или изрично
упълномощен представител в дирекция ОСПО и ХД на община Брезник, гр. Брезник,
ул. „Елена Георгиева“ № 16, от 08.00часа на 16.09.2019г до 16.00 часа на 20.09.2019г.
включително. Документите за участие в повторният търг се закупуват и подават от
08.00часа на 01.10.2019 год до 16.00 часа на 04.10.2019 год. включително. Заявлението
се подава в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост. Върху плика се посочват
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на подателя. На
приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите
заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в
незапечатан, прозрачен или в скъсан плик.
4.7. Търгът да се проведе по реда на чл. 65, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП.
4.8. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова: 3% от обявената
начална цена на обекта без ДДС.
4.9. За спечелил търга за дървесината от обекта се обявява участникът,
предложил най-висока цена.
4.10. Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или за
прекратяване на търга се съобщава по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на
интернет страницата на община Брезник в тридневен срок от утвърждаването на
протокола от проведения търг от кмета на община Брезник.
4.11. Определям гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на
достигнатата по време на търга цена за обекта. Гаранцията за изпълнение се внася по
банков път по сметката на Община Брезник, IBAN: BG67STSA93003311151599; BIC:
STSABGSF: ДСК ЕАД – Брезник, или се представя под формата на банкова гаранция.
Определеният за купувач участник избира сам формата, под която да внесе
гаранцията за изпълнение. Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция,
същата трябва да е учредена в полза на община Брезник - безусловна и неотменяема,
и се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът й на действие
следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, посочена като крайна дата за
изпълнение, съгласно проекта на договора.
5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. Участникът, обявен за спечелил търга за обекта, следва да сключи договор
за покупко-продажба с кмета на община Брезник не по-късно от седем дни, считано
от датата на влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и за определяне
на купувач, или в същия срок от издаването на заповедта, ако е допуснато
предварително изпълнение на заповедта. Плащанията за покупката на добитата от
обекта дървесина се осъществява по банков път, по сметката на община Брезник,
съгласно тръжните условия и клаузите от проекта на договора.
5.2. При сключването на договора, купувачът заплаща цялата цена за обекта,
достигната по време на търга. При плащане по банков път, плащането се удостоверява
с представяне в община Брезник на надлежно заверен от банката платежен документ.
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5.3. Преминаването на собствеността и получаването на дървесината става
след нейното заплащане по действително добити количества и сортименти, съгласно
предавателно-приемателните протоколи за кубиране на дървесината.
5.4. Краен срок за изпълнение: до 15.12.2019 г.
6.
С
НАСТОЯЩАТА
ЗАПОВЕД
УТВЪРЖДАВАМ
ТРЪЖНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:
6.1. Препис от заповедта за откриване на търга с тайно наддаване;
6.2. Заявление за участие- образец;
6.3. Условия за провеждане на търга за обекта с включени в тях:
- изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;
- списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
- основанията за декласиране на кандидат/участник;
- ред за провеждане на търга с тайно наддаване;
- класиране на участниците и определяне на купувач.
6.4. Проект на договор;
6.5. Декларации - по образец;
7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Кандидатите за участие в търга могат да получават допълнителна информация в
работно време по отношение на предмета на настоящия търг на адреса на община
Брезник, както и на следният телефон: тел.: 07751/21-60.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на общинските съветници за
ползване и на отговорните служители от Община Брезник за сведение и публикуване в
интернет страницата на Община Брезник.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Бъчваров-Зам кмет на
Община Брезник.
Копие от заповедта да се постави на видно място в административната сграда
на община Брезник.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник
Съгласувано с:
Милен Миленков, гл.юрисконсулт

дата 04.09.2019г.

Изготвил:
Иванка Михайлова, мл.експерт „С и ГС“

дата 04.09.2019г.

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info
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