ОБЩИНА АКСАКОВО
гр. Аксаково 9154
ул. „Г. Петлешев” № 58Б

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
тел. (052)76 20 40
факс (052)76 32 93
е-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg
____________________________________ ________________________________
ЗАПОВЕД
№.......
гр. Аксаково, ..................2017 г.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 15-24, чл. 2933, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 53, ал. 2 и чл. 65 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г.),
която ще се наричана в този текст за краткост, само „Наредбата за дейностите в горите”,
чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, и в изпълнение на Решение №26.6/27.07.2017 г. на
Общински съвет - Аксаково
О Т К Р И В А М:
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества
стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от Обект №17002” с отдели 39 – „к”, 39 „з”, 42 – „б”, 42 – „д”, 42 – „ж”, 42 – „м”, 75 – „в”, 76 – „р”, 76 – „у” и 82 – „г” в землищата
на с. Въглен, с. Изворско и с. Яребична, община Аксаково, съгласно Решение №26.6/27.07.2017
г. на Общински съвет - Аксаково
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА АКСАКОВО, с адрес: гр.Аксаково, ул.”Георги Петлешев” №58 Б, тел.
(052)76 20 40, факс (052)76 32 93, е-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg, представлявана от инж.
Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на общината.
Лице и телефон за контакт: Гриша Костов – гл. спец. „Управление и стопанисване на
общинските гори” при община Аксаково, тел. 0884/ 74 60 12.
2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
2.1. Видът на процедурата е търг с тайно наддаване и ще се проведе по реда на
„Наредбата за дейностите в горите”.
2.2. Размерът на гаранцията за участие е определена в абсолютната сума в размер на 5
% от стойността на обекта или 3394,00 лв. (три хиляди триста деветдесет и четири лева).
2.3. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума,
внесена по банков път по сметка на община Аксаково:
IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00 BIC CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Варна
2.4. Гаранцията за участие следва реално да е постъпила по посочената сметка до края
на работния ден, предхождащ деня на провеждане на търга с тайно наддаване.
3. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА. КОЛИЧЕСТВО /ОБЕМ/ И
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА БЕЗ ДДС. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА.
3.1. Предметът на процедурата е „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина
на корен по сортиментна ведомост от Обект №17002”
3.2. Обект на процедурата - отдели от общинските горски територии, собственост на
Община Аксаково, в землищата на с. Въглен, с. Изворско и с. Яребична от годишния план
за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост за 2017 г., съгласно
Приложение № 1 – неразделна част от тръжните условия.

3.3 Количество и стойност на обекта без ДДС:
Прогн.
Пределна стойност в лв.,
Размер на
Обект №
количества
без ДДС, под която кандидатът не гаранцията за
лежаща маса в може да депозира ценово предложение участие в лв.
пл.м
17002

1955

67870,62

3394,00

Предложената цена за дървесината, предмет на тайния търг, не трябва да бъде по-ниска
от посочената за обекта в таблицата по сортименти.
Задължителни условия:
3.3.1 Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент който ще се
добива, се извършват на база процентното съотношение между договорената крайна цена и
определената от Община Аксаково пределна цена за обектa;
3.3.2 Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на
действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането ще се извършва
по единичната цена, отразена в Приложение № 2 – неразделна част от договора за изпълнение,
по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол за
кубиране;
3.3.3 Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват: да отговарят на приетия
БДС, съгласно Приложение №2, неразделна част към договора.
3.4. Място на извършване на дейността - отделите по горскостопански план на община
Аксаково – 39 – „к”, 39 - „з”, 42 – „б”, 42 – „д”, 42 – „ж”, 42 – „м”, 75 – „в”, 76 – „р”, 76 –
„у” и 82 – „г”, включени в обект №17002.
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Краен срок за изпъление - 31.12.2017 г.
5. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ
5.1. Общи изисквания
В търга с тайно наддаване могат да участват търговци, регистрирани в публичните
регистри по чл. 241 от ЗГ за дейността „Добив на дървесина”.
5.2. Изисквания по чл.18, ал.1, т.3 от „Наредбата за дейностите в горите”, съгласно
който кандидатът следва да:
5.2.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
5.2.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
5.2.3. не е в производство по ликвидация;
5.2.4. не е свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на
община Аксаково и ръководителя на звено „Управление и стопанисване на общинските
гори”;
5.2.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ;
5.2.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
5.2.7. няма парични задължения към държавата и към „Североизточно държавно
предприятие” ДП-Шумен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и
към Община Аксаково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
5.3. Технически изисквания към участниците:
5.3.1. Минимални изисквания:
Кандидатът следва да докаже, че за изпълнение предмета на договора разполага
минимум със следното собствено или наето техническо оборудване /механизация/ за
извършване на добива и транспортирането на дървесината от обекта, което е регистрирано по

Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и е преминало годишен
технически преглед, а именно:
- 3 (три) броя бензинови моторни триона, преминали технически преглед в срок на
валидност;
- 2 (два) броя колесни трактори или 2 (два) броя товарни автомобили или 6 (шест) броя
впрегатни животни за извоз на добитата дървесина до временен склад или комбинация от
изброените, като с еднаква тежест се приема наличието на един колесен трактор, един товарен
автомобил и три впрегатни животни;
- 2 (два) броя товарни автомобили с товароносимост над 3 тона за транспортиране на
добитата дървесина;
- 1 (един) брой специализирана техника за изграждане на временни горски пътища.
5.3.2. Документи, доказващи техническите възможности на кандидата:
Декларация – Образец №4, съдържаща списък на техническото оборудване, с които
разполага кандидатът за извършване на добива и транспортирането на дървесината от обекта,
с приложени документи, доказващи собствеността или ползването на описаното в
декларацията техническо оборудване – копия, заверени от кандидата на документи за
собственост, договор за покупко-продажба, договор за лизинг, договор за наем и всеки друг
документ, който доказва, че кандидатът разполага с необходимата техника; свидетелство
за регистрация на земеделска и горска техника по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горска техника; талон за преминат годишен технически преглед за
2016/2017 г.
5.4. Квалификационни изисквания към екипа на кандидата:
5.4.1. Минимални изисквания:
Кандидатът следва да докаже, че за изпълнение предмета на договора разполага със
съответния на използваните технически средства брой квалифицирани работници и
специалисти, необходими за нормалното ползване на техниката посочена в т. 5.3.1 от
настоящата заповед и с регистриран от Изпълнителна агенция по горите лесовъд, притежаващ
удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за дейността “Планиране
и организация на добива на дървесина”.
5.4.2. Документи, доказващи квалификационните изисквания
Декларация – Образец №5, съдържаща списък на квалифицираните работници и
специалисти, с които разполага кандидатът, с приложени документи, доказващи изпълнението
на изискванията - трудов или граждански договор за персонала, който ще работи с горска
техника – свидетелство за правоспособност, издадени от МЗХ; за водачите на товарни
автомобили – свидетелство за управление на съответната категория МПС, удостоверение
за регистрация в публичния регистър по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ.
5.5. Други условия за допускане на участниците
Участниците следва да са внесли гаранция за участие.
5.6. Не се допуска участниците в търга с тайно наддаване да ползват подизпълнители
при осъщестяване на възложените дейности.
6. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Определеният за спечелил кандидат в търга с тайно наддаване, при сключване на
договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе в една от следните форми:
6.1.Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на община
Аксаково: IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00 BIC CECBBGSF при ЦКБ АД гр. Варна;
6.2. Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в
полза на общината Аксаково, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал
при сключване на договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един
месец след датата, посочена като крайна дата на действие на договора (проект на договора).
В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава след изрично писмено
известие от Възложителя.

7. ОФЕРТИ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
7.1. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта.
7.2. До изтичане на крайния срок за подаване на офертите всеки кандидат може да
промени, допълни или оттегли офертата си. След изтичане на крайния срок за подаване на
офертите, кандидатът няма право да извърши промени или допълвания на така подадената
оферта.
7.3. Срокът за валидност на офертите в настоящата процедура е 120 /сто и двадесет/
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
8. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите (предложенията на участниците), ще се извършва по критерия
най-висока цена за обекта в лв. без ДДС, като на първо място се класира кандидатът,
предложил най-висока цена.
9. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Тръжната документация e публикувана на официалната интернет страница на Община
Аксаково - www.aksakovo.net, като същата може да се изтегли без заплащане.
10. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
10.1 Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от
упълномощен от него представител в община Аксаково, на гише №2 ет.1 – Център за
услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата
за провеждане на търга с тайно наддаване до 16,30 часа на последния работен ден,
предхождащ деня на провеждане на търга с тайно наддаване. Върху плика се посочват името
на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес.
10.2 Офертата може да се представи по електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис.
11. МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
11.1. Процедурата ще се проведе в административната сграда на община Аксаково,
гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” №58 Б , заседателна зала, ет. 2 на 24.08.2017 г. от 13:00
часа.
11.2. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители
при провеждане на търга с тайно наддаване е задължително. Когато при започване на
процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за
участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга с тайно
наддаване, без да отваря плика с офертата му.
12. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:
12.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – оригинал Образец №1.
12.2. Заявление за участие – оригинал Образец №2.
12.3. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от „Наредбата за дейностите в горите” – оригинал
Образец №3.
12.4. Декларация за техническа обезпеченост на кандидата – оригинал Образец №4.
12.5. Декларация за наличие на персонал – оригинал Образец №5.
12.6. Декларация за оглед на обекта – оригинал Образец №6.
12.7. Декларация, че кандидатът е запознат и приема условията на проекта на
договора – оригинал Образец №7.
12.8. Ценово предложение – оригинал Образец №8.
12.9. Проект на договор.
12.10. Условия за провеждане на търга с тайно наддаване.
12.11. Препис от настоящата заповед.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Оглед на насажденията, предмет на настоящия търг с тайно наддаване, може да се
извършва от 9:00 до 16:00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден,
предхождащ деня на провеждане на търга с тайно наддаване, в присъствието на
представител на община Аксаково.
Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на община
Аксаково и да се постави на видно място в сградата на общината най-малко 15 дни преди
крайния срок за подаване на офертите.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Десислава Стоянова –
директор на дирекция ОСССК при община Аксаково.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Руска Илиева - зам.-кмет на община
Аксаково.

инж. Атанас Стоилов
Кмет на община Аксаково
Съгласували:
Десислава Стоянова
Директор на дирекция ОСССК
Атанаска Цачева
Директор на дирекция ФСХД
Нели Герчева
Главен юрисконсулт при Община Аксаково
Изготвили:
инж. Ганка Димитрова
Главен експерт УСОГ
Гриша Костов
Главен специалист УСОГ

