„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ЕЛИН ПЕЛИН „ ЕООД
2100,гр.Елин Пелин,бул.”София” № 13 ет.5
тел.факс 0725 60078 obshtinski_gori@mail.bg

З А П О В Е Д
№. 4
гр.Елин Пелин, 14.03.2013 г.
На основание на чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.49 ал.1 т.2, във
връзка с чл.50 т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска
собственост и ползването на дървесина и недървестни горски продукти и в
изпълнение на Решение № 319/ 26.07.2012 г. на Общински съвет Елин
Пелин

О Т К Р И В А М:
1. Процедура за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен в Обект № 1301 – гори, собственост на
община Елин Пелин.
1.1. Размера на гаранцията за участие е 5% от стойността на обекта, а
именно 1254.20 лева (хиляда двеста петдесет и четири лв. и 20 ст.) , внесени
по сметката на „Общински гори – Елин Пелин” ЕООД – Елин Пелин:
УниКредит Булбанк клон Елин Пелин
IBAN BG55UNKR70001520612887
BIC UNCRBGSF
или в касата на възложителя
1.2. Размера на гаранцията за изпълнение е 5% от стойността на обекта,
достигната при провеждането на процедурата и се внася в касата на
възложителя или в сметката му в УниКредит Булбанк клон Елин Пелин в
срок до 3 (три) дни от влизането в сила на Заповедта за класиране на
кандидатите.
2. Обект и предмет на търга, количество, място за извършване на
дейността:
2.1. Обект на търга е изпълнението на:
Продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1301 по чл.49 ал.1 т.2 от
Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ
2.2. Предмет на търга е:
Продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община
Елин Пелин в Обект 1301 отдели 319 д, и 319 ж, имот № 000453
Място за извършване на дейността: Обект № 1301, отдели 319д, и 319ж,
землище Караполци
2.3.Прогнозното количество дървесина по категории и дървесни видове е
както следва:

Категории дървесина
сортименти
ОБЩО
ИГЛОЛИСТНИ
ЕДРА
Трупи за бичене > 30
втч черен бор
Трупи за бичене 18-29
втч бял бор
втч черен бор
СРЕДНА
Трупи за бичене 15-17
втч бял бор
втч черен бор
Други
втч обли греди
Технолог. дървесина
ДРЕБНА
втч ритловици
Технолог. дървесина
ДЪРВА
Технолог. дървесина
втч дърва

Количество
мЗ
779
779
170
2
2
168
6
162
369
68
2
66
301
34
267
46
11
35
194
116
78

Начална продажна цена
лв./мЗ
32
32
58
93
93
58
58
58
27
43
43
43
23
35
22
25
33
22
21
22
20

лева
25084
25084
9918
186
186
9732
348
9385
9949
2919
86
2833
7030
1188
5842
1128
362
766
4089
2538
1551

Обща стойност на обекта без ДДС - 25 084 лева (двадесет и пет хил. и
осемдесет и четири лева).
2.4. Условия и начин на плащане на цената:
Заплащането се извършва по достигнати цени от спечелилия участник в
проведения търг на вноски, както следва:
Първоначалната вноска е в размер на 80% от достигнатата цена на обекта и
се внася при подписването на договора по банкова сметка на „Общински
гори-Елин Пелин ЕООД – IBAN: BG55UNCR70001520612887, BIK
UNCRBGSF при УниКредит Булбанк клон Елин Пелин.
Втора вноска – 10% от достигнатата цена – до 14.05.2013 г.
Трета вноска - 10% от достигнатата цена – до 14.06.2013 г.
Уравнителното заплащане се извършва при окончателното транспортиране
на добитата дървесина по категории и по посочените от купувача в
настоящия договор цени.
2.5. Срок на изпълнение : 6 (шест) месеца от издаването на позволителното
за сеч.

3. Класирането на офертите се извършва по критерии: най-висока
предложена цена.
В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока
цена, класирането се извършва по допълнителен критерии – най-кратък срок
за усвояване на обекта.
4. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
4.1. Да се вписани в пбличния регистър към ИАГ по чл.235 и чл.241 от
Закона за горите за съответната дейност и притежаващи удостоверение за
регистрация за дейност, предмет на търга;
4.2. Да са закупили документация за участие в процедурата;
4.3. Да са внесли гаранция за участие:
4.4. Техническо изискване – да разполага със собствена или наета техника
за дърводобив – минимум 5 бр. БМТ, регистрация в Контролно-техническа
инспекция и минимум 5 бр. коне за извозване на самар или влачка .
4.5.Да отговарят на другите технически и квалификационни изисквание за
извършването на ползването на дървесината:
В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на
подизпълнители, това обстоятелство се вписва в офертата.
5.Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни от датата на
подаването и.
6.Тръжна документация може да се закупи от 9.00 до 14.00 часа за
времето от 15.03.2013 г. до 25.03.2013 г. от офиса на „Общински гори Елин
Пелин „ ЕООД гр.Елин Пелин бул. „София” № 13, а при повторен търг от
9.00 до 14.00 ч. от 27.03.2013 г. до 01.04.2013 г.
6.1. Цената на документацията е 50 (петдесет) лева без ДДС
7..Документите за участие в публичен търг с тайно наддаване се приемат
в
офиса на Общински гори – Елин Пелин ЕООД в гр.Елин Пелин,
бул.”София” № 13 ет.5 всеки работен ден до 25.03.2013г. от 9.00 ч до 16.00
ч. в запечатан непрозрачен плик, като на същия се изписва „ЗА УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ № 1301”.
8. Публично оповестения търг с тайно наддаване ще се проведе на
26.03.2013 г. от 10.00 ч. в учебен кабинет на „АВТО ЕЛ ПЕ – ГЕРОВ” в гр.
Елин Пелин, бул. „София” № 13 ет.4.
Търгът с тайно наддаване не се провежда и се отлага за втора дата в
следните случай:
- Няма подадена нито една оферта
- Нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.
Втора дата за провеждане на публично оповестения търг с тайно наддаване е
02.04.2013г. от 10.00 ч. в Учебен кабинет на „АВТО ЕЛ ПЕ”- ГЕРОВ в
гр.Елин Пелин, бул.”София” № 13 ет.4.
9. Оглед на терена може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00
ч. до 25.03.2013 г. включително, след предварителна заявка и представяне на
документ за закупени тръжни документи. Транспортните разходи са за сметка
на кандидата.
10. За допълнителна информация – Общински гори – Елин Пелин” ЕООД
лице за контакти: инж. Панайот Панайотов тел. 0876440214.

11. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в търга
с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, която съдържа:
- Копие от заповедта за откриване на процедурата;
- Предмет на търга с тайно наддаване, срокове за изпълнение, карнет –
опис, технологичен план на обекта, други документи описващи
дейността
- Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите
- Документи които следва да бъдат представени от кандидатите за участие
в търга с тайно наддаване, описани в документацията
- Образец на оферта
- Основания за недопускане или отстраняване на кандидат за участие в
процедурата
- Проект на договора
- Други условия и изисквания към кандидатите.
Настоящата заповед да се публикува на интернит страницата на „Общински
гори – Елин Пелин” ЕООД , не по късно от 10 дни преди датата на провеждането
на търга и да се постави на таблото за обяви в сградата на дружеството.

УПРАВИТЕЛ:
/инж.П.ПАНАЙОТОВ/

