ОБЩИНСКИ ГОРИ – ЕЛИН ПЕЛИН ЕООД
==========================
2100 гр.Елин Пелин, бул.”София” № 13 ет.5
тел: и факс 0725 / 60078 , 0875 167 000
obshtinski_gori@mail.bg

ЗАПОВЕД

№ 6
Елин Пелин 09.10.2012 г.
На основание чл.15, ал.3, във връзка с чл.12 ал.1 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 /Наредба по
чл.95, ал.1 от ЗГ/,

ОТКРИВАМ:
1. Процедура открит конкурс за избор на изпълнител за дейността по чл.10,
ал.1, т.18 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ - маркиране на насаждения и дървета
за сеч в Обект № 1202, отдел 514 в, намиращ се в горските територии - собственост
на Община Елин Пелин.
2. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие представлява
3% от стойността на обекта и е в размер на 49.52 лв. Плащането се извършва по
банков път в Банка УниКредит Булбанк - гр.Елин Пелин, BIC UNCRBGSF; IBAN
BG55UNCR 7000 1520 6128 87 или в офиса на Общински гори – Елин Пелин ЕООД.
3. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка – до 16.11.2012 г. в
отдел 514 в, землище Долни Лозен.
4. Начин на образуване на предлаганата цена: Цената не трябва да бъде повисока от посочената за обекта в таблицата,в това число по категории дървесина.
Категория
дървесина
Едра
Средна
Дребна
Дърва
Общо за обекта:

Мярка

куб.м
куб.м
пр.куб.м

Единична цена
лв. без ДДС

Прогнозно
количество

Цена в
лв.без ДДС

1.20
1.40
1.60
1.80

48
74
814

67.20
118.40
1465.20
1650.80

5. Критерий за оценка на офертите – „най – ниска цена”.
6. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка – с право на
участие се ползват само заинтересовани лица - физически лица и/или търговци,
регистрирани в публичните регистри по чл.235 и 241 ЗГ и притежаващи удостоверение
за регистрация за дейност, съответно маркиране на насаждения, предвидени за сеч или
стопанисване на горските територии.
7. Квалификационни изисквания към кандидатите – да имат необходимата
квалификация и ресурсни и организационно - технически възможности за
изпълнението на дейност маркиране на насаждения и дървета за сеч.

Спечелилият процедурата участник може да наема подизпълнители.
Подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за
допускане на кандидатите до участие в процедурата.
8. Технически изисквания към кандидатите – да притежават високопроходим
автомобил и глобална система за позициониране – JPS.
9. Изисквания за качество при изпълнение на поръчката – да се спазват
строго изискванията на Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите относно
правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на
съпровождащите документи- карнет – описи, сортименти ведомости и технологични
планове.
10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за
изпълнение е 5 /пет/ на сто от спечелилата цена за обекта и се внася по сметката на,
възложителя .
Сумата се внася от кандидата, определен за изпълнител на дейността в размер на
разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие.
11. Начин на плащане: В срок до 15 /петнадасет/ дни след представяне на
комплект от документите, съпровождащи маркирането и фактура за извършената
работа.
12. Срок на валидност на офертите - 60 дни от крайния срок за получаване на
офертите.
13. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на
документацията за участие в конкурса - Документацията се получава в Общински
гори-Елин Пелин ,бул.”София”№ 13 ет.5 в срок до 19.10.2012 г., 16.00 часа, а при втора
дата за провеждане конкурса до 16.00 часа на 26.10.2012 г. Цената на документацията е
в размер на 40.00 /четиредесет/ лева без ДДС и се заплаща в офиса на Общински гори –
Елин Пелин ЕООД или по банков път.
14. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в конкурса
подават оферти в офиса на Общински гори-Елин Пелин намиращ се на адрес гр.Елин
Пелин ,бул.”София”№13 ет.5 до 17.00 часа на 19.10.2012 г., а при втора дата за
провеждане конкурса до 17.00 ч. на 26.10.2012 г.
15. Място, дата и час за провеждане на конкурса – 22.10.2012 г. от 10.00 часа в
гр.Елин Пелин ,бул.”София”№13 ет.4 , Учебен кабинет на „АВТО ЕЛ.ПЕ”- ГЕРОВ , а
при втора дата за провеждане на конкурса от 10.00 ч. на 29.10.2012 г.
16. Лице за контакт – инж.Панайот Панайотов – управител на Общински гориЕлин Пелин ЕООД тел. 0725/ 60078
С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в конкурса.
Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Общински гориЕлин Пелин ЕООД и да се постави на мястото за обяви в сградата на Дружеството.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ
Управител на Общински гори-Елин Пелин
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