МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО птвдптиятив” ДП ГР. ГАБРОВО

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БОЛЯРКА”

гр. Велико Търново, ул. „България” Ме 23, ЕИК 2016168050117, тел.: 062>639940, Гах: 062-610712,

Ъо1чгКаФзсбрь3

3АПОВЕД

Мз

206 / 04.08.2022г.

На основание чл. 112, 8111, т. 2, чл. 114 от Закона за горите, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал.
2 т. 5, чл. 74, ал. 1, ал. 2 т. 1 и чл. 74а, ал. 1 от Наредбата 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 т.2 от Заповед Мз 126 /
06.12.2011 г. на СЦДП ДП гр. Габрово

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе електронен търг :: наддаване за продажба на прогнозни количества
дървесина от временен склад, добивани по реда на чл, 12, ал. 1 от Наредбата на територията на ТП
Държавно горско стопанство „Болярка" гр. В. Търново * „Северноцентрално държавно
предприятие" ДП гр. Габрово по категории с начална цена без включен ДДС, както следва:
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Злбшежка: Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни и отговарят на
Български държавен стандарт (БДС). При разлики между действително добитото дървесина от
съответното насиждение и посочените в документацията и заповедта, зотащането ще се
извършва по достигнатите единични цени по категории и аеортименти. Добитота дървесина по

асортименти ще се продава от временен склад по технологичен план. За целта е необходимо
купувачът на дървесината да осигури за собствена сметка специализирана техника за товарене и
извозване на дървесината (проходии товарен автомобил и кран товарач).

Съобразно ДОСТИГНЗТИТЕ при НЗДЛШЗШ-ЮТО цени, ПРОПОРЦИОНЗЛНО ще се
достигнатите единични цени на категориите и асортиментите.

ИЗЧИСЛЯВВТ

1.

График за закупуване на добитите асортименти дървесина от временен склад

[У тримесечие 2022г. - 89 м3
2. Вид на търга

, електронен търг с наддаване, обект номер 2244

3. Он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извършва търга е
нпрв://сотт0(11гу-ацсйоп.всор.!)д/ац-аатйп.Достъпът до системата се осъществява съгласно

разпоредбите на Тръжните регламенти за провеждане на електронни процедури за дейности
в горските територии при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово.

Определям на основание чл. 9а, ал. 2 от Наредбата гаранция за участие под формата на
парична сума в размер на 5 (пет) % от началната стойност на обекта - 573,00 лв., словом:
петстотин седемдесет и три лева, която се внася по сметка на продавача ТП Държавно горско
стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново: ВС781АВС74311001182700, в Интернешънъл
Асет банк АД - гр. Велико Търново, е В1С: [АВСВСЗР в срок до 30.08.2022г.
4.

5.

Определям на основание чл. 9а, ал. 5, т. 3 от Наредбата гаранция за изпълнение в размер
на 5 (пет) % от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя по
избор на определения за купувач: парична сума, внесена по сметка на продавача - ТП
Държавно горско стопанство „Болярка“ гр. В. Търново: В6781АВ674311001182700, в
Интернешънъл Асет банк АД е гр. Велико Търново, с В1С: 1АВ6В68Р или банкова гаранция,
учредена в полза на продавача. В срок от четиринадесет дни от влизането в сила на заповедта за
класиране на участниците и определяне на купувач или съобщаването й, когато е допуснато
предварително изпълнение, спечелилият търга представя гаранция за изпълнение под формата на
парична сума или под формата на банкова гаранция. В случай на представяне на банкова
гаранция, учредена в полза на ТП Държавно горско стопанство „Болярка“ гр. В. Търново, в нея
трябва да има изричен запис, че банковата гаранция се освобождава само след писмено известие
от Продавача. Когато определеният за купувач 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. Задържането и
освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите на договора.
6.

Определям стъпка за наддаване в размер на 114,60 лв., словом: сто и четиринадесет
лева и шестдесет стотинки.
7.

Срок за изпълнение на договора: 31.12.2022г.

Условия за допускане на участниците до участие в електронния търг с наддаване.
Изисквания, на които трябва да отговарят участниците:
8.1. Участникът трябва да:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321и 321а от Наказателния кодекс;
6) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на 5 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с директора
на ДП и съответното ТП;
д) не е скшочил договор с лице по чл. 68 от Закон за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към СПДП ДП гр. Габрово, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
8.

има съответния минимален брой собствена, наета или закупена на лизинг техника, или
специализирана техника (собствена, наета или закупена на лизинг техника), осигуряваща
извършване на ползването на дървесина от конкретния обект, както и собствени работници за
изпълнението на дейността, в брой и квалификация, съответстващи на представената техника,
съгласно изискванията посочени в документацията за търга. Техниката следва да е регистрирана,
в зависимост от вида (1, съгласно действащото законодателство, и технически изправна.
и) е внесъл гаранция за участие в електронния търг
к) представи всички изискуеми документи, съгласно документацията.
3)

Забележка: Изискванията на т. 8, букви: а), г), е), 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.
Изискванията по т. 8, букви: а), е), се прилагат както следва:
- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е
възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от
тях;

-

при еднолично Дружество с ограничена отговорност - за управителя;
при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния

съвет;

при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено
управлението;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват участника;
- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече
от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.
Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, изискуемите документи,
които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
-

На основание чл. 74а, ал. 11 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейностите в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни продукти не се допуска ползването на подизпълнители.
До участие в електронния търг се допускат физически лица, юридически лица или
еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответния продавач
и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "3" от Наредбата /изискванията по
т.8.1 от заповедта/, за което се подава декларация по електронен път като сканиран документ или
подписана по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
9. Огл6д на обекта може да се извърши всеки работен ден от публикуването на заповедта
на интернет страницата на СЦДП ДП - Габрово до последния работен ден предхождащ търга, в
присъствието на служител на ДГС, след направена предварителна заявка в ТП ДГС „Болярка”.

Условия и начин на плащане на цената:
При сключването на договора купувачът заплаща авансова вноска не по-малко от 20
(двадесет) на сто от достигнатата стойност за обекта, с вкл. ДДС по банкова сметка на ТП
Държавно горско стопанство „Болярка”, гр. Велико Търново (ВСт781АВСу74311001182700, в
Интернешънъл Асет банк АД
гр. Велико Търново, с В1С: 1АВ6ВСтБР). Авансовата вноска
следва да е постъпила по банковата сметка на Продавача, при подписване на договора с
10.

-

определения купувач.
След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска купувачът прави нови
вноски на база протоколите за кубиране на дървесина на временен склад за съответните

предавателно-приемателен ПРОТОКОЛ за преминаване на Собствеността
добитата
върху
дървесина след заплащането 11 ПрОДВВЗЧЪТ В петдневен СРОК издава конкретна
фактура.

ПОДОТДСЛИ. СЪГПНСНО

Документацията за провеждане на процедурата може да се изтегли безплатно от
участниците от интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр.
Габрово Етрз://сошгпос1пу-апспоп.зсдрЪв/риЪНсШГо или да се закупи от участниците от касата
на ТП ДГС „Болярка”, гр. Велико Търново. бул. ”България” На 23, всеки работен ден от 8.30 часа
до 16.00 часа до последния работен Ден предхождащ търга. Цената на документацията е 40,00 лв.
(четиридесет лв.) без ДДС.
11.

12.

За участие в търга участниците се регистрират всеки ден до края на деня предхождащ

търга, използвайки системата на интернет адрес ьпрз://сотпт011Егу-аисйип.5сс1р.Ъе/ан-ат1пт1п.

Търгът ще се проведе на 31.08.2022г. чрез интернет системата за електронни
процедури от 11.00 часа.
Откриване на повторен електронен търг с наддаване при възникване на технически
проблем от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг: 01.09.2022г. 11,00
13.

часа.

14. В четиринадесет дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач
съобщаването
й, когато е допуснато предварително изпълнение със спечелилия участник се
или
сключва договор. Участникът определен за купувач е длъжен да представи:
14.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпеченост, които е декларирал;
142. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на
възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;
143. документ за внесена авансова вноска съгласно т. 10 от настоящата заповед.
14.4. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник 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;
Забележка: Документите по т. 14 от настоящата заповед, следва да са валидни към датата
на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При
представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.
15.

Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който:
установения срок не представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата или
представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;
- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;
- има парични задължения към СЦДП ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган.
- в

16.

Определям други допълнителни условия, които изчерпателно са посочени в т. 2 „Други
условия” от съдържанието на документацията за участие в електронния търг с наддаване. Същите
условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на
взаимсотношенията с участниците и при сключване на конкретния договор за покупко-продажба
на дървесина.
17.

Утвърждавам документацията за участие в електронния търг. Цялата документация по
провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години след приключване изпълнението на
договорите или след прекратяване на процедурата. На участниците за участие в електронния

търг, които желаят да си закупят документация, да се продават копия от утвърдената
документация.
18. За контакти: инж. Надко Найденов
Търново, тел. 062/61 07 15.

- зам.

директор при ТП ДГС „Бопярка” гр. В.

Заповедта и документацията за участие в търга да бъдат публикувани на интернет
страницата на СЦДП ДП гр. Габрово, на електронната платформа, на която се провежда търгът,
най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие.
Копие от заповедта да бъде връчено на РСО / главен счетоводител при ТП ДГС „Бопярка”
гр. Велико Търново - за сведение и на инж. Мартина Чанева - лесничей при ТП ДГС „Болярка”
гр. Велико Търново - за отразяване в штаузтетдаеьв.
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра
един за преписка
„Заповеди”, и един за прилагане към документацията.
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