ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕЗОВО
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
гр. Брезово, п.к. 4160, област Пловдивска
ул. “Георги Димитров” № 25

тел.03191/30-10, 22-50
факс: 03191/2031
e-mail: oba_brezovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ Г- 568/21.08.2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 50, т. 4, чл. 65 във връзка
чл. 53, ал. 2, във връзка 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 (наричана за краткост „Наредбата”) и в изпълнение на
утвърден график,

О Т К Р И В А М:
Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски
територии общинска собственост на Община Брезово на територията на
общината, при следните условия:
1. Възложител: Община Брезово, гр. Брезово, област Пловдив, ул.
„Георги Димитров” № 25, тел. 03191/30-10, 22-50, факс: 03191/2031, ел.
поща: oba_brezovo@abv.bg.
2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – широколистно и иглолистно.
3. Широколистната дървесина е предназначена само за задоволяване
на нуждите на местното население на Община Брезово с дърва за огрев,
съгласно тръжните условия.
4. Предметът на търга включва: „Продажба на прогнозно количество
стояща дървесина на корен” по обособени позиции от следните обекти:
I. - обект № Бр-1703 – – широколистна дървесина с отдел и подотдели
128 „б”, 202 „а” и 202„б” на територията на с.Розовец, общ.Брезово,
обл.Пловдив
II. - обект № Бр-1704 – иглолистна дървесина с отдел и подотдели

- 160”ж1, 163”м”, 202„г” и 202„ж”, на територията на с.Розовец,
Община Брезово,
- 123” к” и „м”, на територията на с.Свежен, Община Брезово,
- 174”у”, на територията на с.Чехларе, Община Брезово,
- 100”в”, на територията на с.Златосел, Община Брезово,
с начални цени както следва:
1. за обект № Бр-1703 – 45290,00 лв. /четиридесет и пет хиляди
и двеста и деветдесет / лева без ДДС от които:
-

едра строителна дървесина34 пл.куб.м. х 50,00 лв. без ДДС
средна строителна дървесина- 193 пл.куб.м. х 40,00 лв. без ДДС
дребна строителна дървесина- 16 пл.куб.м. х 25,00 лв. без ДДС
дърва/з.дъб,бук, габър /
-1071 пл.куб.м. х 30,00 лв.без
ДДС
дърва/ к.гб. /
-167 пл.куб.м. х 20,00 лв.без ДДС

2. за обект № Бр-1704 – 28520,00 лв. /двадесет и осем хиляди
петстотин и двадесет/ лева без ДДС от които:
-

средна строителна дървесина71 пл.куб.м.
бял бор 29 пл.куб.м. х 40,00 лв. без ДДС
ч. бор 42 пл.куб.м. х 35,00 лв. без ДДС
дребна строителна дървесина78 пл.куб.м. х 20,00 лв. без ДДС
дърва/целулоза /
- 1622 пл.куб.м. х 15,00 лв.без ДДС

Кандидатите не могат да предлагат цена по-ниска от посочената
сума.

Отдели
подотдели

Дървесен вид

Прогнозно количество
дървесина,
пл. м3

Бр-1703

отдел 128 „б”, 202 „а”
и 202„б”

З.дъб, бук,
габър и
к.габър

1481

45 290,00

Гаранция за участие,
лв.

Обект №

1

Долна граница на
предлаганата цена в
лева без ДДС

Позиция

Техническо задание, както следва:

2265,00

отдел160 „ж”, 163„м”,
202„г” и „ж”- Розовец
отдел 123 „к” и „м”2

Бр-1704

Свежен
отдел 174 „у” – Ч-ре
отдел 100 „в” – З-сел

Бял бор,
черен бор

1771

28 520,00

1426,00

5. Определям размера на гаранциите за участие за обектите както
следва:
– за обект № Бр-1703 – 2265,00 / двехиляди двеста шейсет и пет лева/;
– за обект № Бр-1704 – 1426,00/ хиляда четиристотин двадесет и шест
лв/;
представена единствено под формата на парична сума по сметката на
Община Брезово – IBAN BG27STSA93003301155693, BIC код: STSABGSF
/Банка ДСК/, клон Раковски.
При внасяне на гаранцята за участие задължително се посочва
номера на обекта, за който се внася.
Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 16:00 часа на
29.08.2017 г., а при повторен търг 16:00 часа на 04.09.2017 г.
6. Време, начин и условия за извършване оглед на обектите
Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време,
както следва:
– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до
16:00 часа, с краен срок за извършване на огледа до 15:00 часа на
29.08.2017 г., след като кандидата представи документ за закупен
комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в
присъствието на представител на Община Брезово.
– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до
16:00 часа, с краен срок за извършване на огледа до 15:00 часа на
04.09.2017 г., при същите условия, по ред и обстоятелства, както за
първата дата.
Разходите за огледа на обектите са за сметка на кандидата.
7. Срокове на изпълнение:
7.1. За обект № Бр-1703 с подотдели отдел 128 „б”, 202 „а” и 202„б”
- Срок за сеч - 30.12.2017 г.
- Срок за извоз до временен склад – 30.12.2017 г.
- Срок за транспортиране от временен склад – 30.12.2017 г.
7.2. За обект № Бр-1704 с подотдели 160 „ж1”, 163 „м”, 202 „г” и
„ж”, 123 „н” и „м” , 174 „у” и 100 „в”
- Срок за сеч - 30.12.2017 г.
- Срок за извоз до временен склад – 30.12.2017 г.
- Срок за транспортиране от временен склад – 30.12.2017 г.
8. Мястото за изпълнение на предмета на търга:
8.1. За обект Бр-1703 с подотдели отдел 128 „б”, 202 „а” и 202„б” горска територия собственост на Община Брезово, на територията на с.
Розовец;
8.2. За обект № Бр-1704 с подотдели 160 „ж1”, 163 „м”, 202 „г” и
„ж”,123
„н” и „м” , 174 „у” и 100 „в” - горска територия собственост на Община
Брезово, на територията на общината в землищата на с.Розовец,
с.Свежен, с.Чехларе и с.Златосел.
9. Технически изисквания:
Кандидатите трябва да притежават и да отговарят на
техническите изисквания за извършване на дейността по ползване на

дървесината, които са определени от Продавача и са посочени в „Условията
за участие и провеждане на процедура търг с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен в обекти № Бр-1703 и № Бр1704, където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да
докаже, че притежава тези качества.
10.
Условия за допускане на кандидатите до участие в
процедурата:
В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице/еднолични търговци, както и техни
обединения. Кандидатите следва да са регистрирани в публичния
регистър на Изпълнителната агенция по горите и да притежават
удостоверение за регистрация, издадено на основание чл.235 или 241 от
ЗГ за дейностите по чл. чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ. В процедурата не могат да
участват кандидати, за които са налице обостоятелствата по чл.18, ал.1,
т.3 от „а” до „ж” от „Наредбата“.
11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на договорите.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от
достигната цена за всеки обект. Гаранцията за изпълнение се представя
в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на Община Брезово – IBAN
BG27STSA93003301155693, BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/, клон
Раковски;
- банкова гаранция, учредена в полза на Община Брезово със срок
на валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на
договора, като се посочва, че тя се освобождава след изрично писмено
известие от Община Брезово.
Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата
на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се
уреждат в договора.
В срок до 7 /седем/ дни от издаването на заповедта за класиране,
когато е допуснато предварителното й изпълнение, спечелилият участник
представя гаранция за изпълнение по договора.
12. Срокът на валидност на офертите - минимум 90 /деветдесет/
календарни дни, считано от датата на получаване на офертата в
деловодството.
13. Критерият за оценка на офертите, съгласно чл. 65, ал. 2 от
Наредбата – „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” за общо количество
дървесина, включено за всеки от обектите.
14. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване
на тръжните документи за участие:
- за първа дата, комплект от тръжните документи, за всеки от
обектите по отделно, се получава от деловодството на Община Брезово
на адрес: гр. Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25,
всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:30
часа на 28.08.2017 г. включително, срещу заплащане на цена от 50
(петдесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на Община
Брезово.
- за втора дата, комплект от тръжните документи, за всеки от
обектите по отделно, се получава от деловодството на Община Брезово
на адрес: гр. Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25, всеки
работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:30 часа на

01.09.2017 г. включително, срещу заплащане на цена от 50 (петдесет)
лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на Община Брезово.
15. Място и срок за подаване на предложенията (офертите):
Офертите, за всеки от обектите по отделно, се подават в
деловодството на Община Брезово, на адрес: гр. Брезово, област
Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25, всеки работен ден от 8:00 до 12:00
часа и от 13:00 до 16:00 часа в срок до 29.08.2017 г., а при повторен
търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в
срок до 04.09.2017 г.
16. Кандидатите нямат право да използват подизпълнители.
17. Място, дата и час за разглеждане, оценка и класиране на
подадените предложения (оферти):
а) първа дата за провеждане на тайния търг е от 13:30 часа на
30.08.2017 г., в сградата на Община Брезово на адрес: гр. Брезово,
област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25 – първото заседание на
комисията.;
б) втора дата за провеждане на тайния търг е от 13:30 часа на
05.09.2017 г., в сградата на Община Брезово на адрес: гр. Брезово,
област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25 – ако обекта не е отдаден на
първа дата, при същите условия и цени;
18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата
на Община Брезово не по-късно от 10 дни от крайната дата за подаване
на офертите и да се постави на таблото за обяви в сградата на
общината.
19.
С
настоящата
заповед
одобрявам
и
утвърждавам
документациите за участие в търга с тайно наддаване.
20. Определям лица за контакт: инж. Цаньо Лазаров – гл. лесничей,
тел.: 0885522311 и Донка Калпошанова – ст. Специалист, тел.
0886602646.
21. Определям срок от три работни дни за приключване работата
на назначената от мен комисия за провеждането на търга с тайно
наддаване и след приключването й, да ми бъде представен протокол за
утвърждаване.
22. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Енчо Колев –
зам. Кмет на Община Брезово.

инж. РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на Община Брезово

