МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ

УТВЪРЖДАВАМ:
/п/,/п/*
*заличена информация,
съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открит конкурс с предмет: ”Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за
собствени нужди от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр.
Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Копие от Заповед № РД-10-252/ 17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел“ за откриване на
процедурата.
2. Конкурсни условия
3. Образец на Заявление за участие в открит конкурс- Приложение № 1;
4. Образец на Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 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- Приложение № 2;
5. Образец на Ценово предложение- Приложение № 3;
7. Образец на Декларация за спазване изискванията за безопасни методи при работа в горите,
запознаване с условията за провеждане на процедурата и изготвяне на предложението, за приемане
клаузите и условията на предложения образец на Проект на договор Приложение № 4;
8. Проект на договор- Приложение № 5;

гр. Котел, 2020

Настоящата документация за участие в открития конкурс е публикувана на следния интернет адрес:
http://www.uidp-sliven.com/procedures, в раздел „Процедури”, по партида на ТП „ДГС Котел” и на
интернет страницата на ТП „ДГС Котел”: dgskotel.uidp-sliven.com

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ
ЗАПОВЕД
№ РД-10-252
гр. Котел, 17.06.2020 г.
за откриване на открит конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от
временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на
краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 2, т. 2, във връзка с правното
предписание на чл. 15, ал. 3 и ал. 4, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, 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” /ДВ бр. 26/06.12.2011 г., последно изменена и
допълнена ДВ бр. 26/ 29.03.2019 г./, наричана по- долу за краткост „Наредбата”, в качеството на
оправомощен от Директора на „ЮИДП” ДП Сливен със заповед № РД-10-21/ 23.01.2020 г., след
утвърдена план-сметка от „ЮИДП”ДП,
ОТКРИВАМ:
1. Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане изпълнението на дейностите: ”Товарене,
транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временни горски складове на
територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител:
административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел.
2. Правно и фактическо основание: чл. 15, ал. 3, чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 12, 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”.
3. Възложител: „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Котел”, ЕИК: 2016176540153,
със седалище и адрес на управление: гр. Котел, 8970, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57,
телефон за връзка: 0453 42373, факс: 0453 42920, електронен адрес: dgskotel@uidp-sliven.com.
4. Предмет на процедурата по т. 1: ”Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени
нужди от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад
на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел, съгласно одобрена плансметка, а именно:
единична цена начална цена
№
операции
мярка количество лв. без ДДС
лв. без ДДС
1

Товарене, транспортиране и
разтоварване на дърва за огрев
Обща стойност без включено ДДС

пр.м3

236

15,00

3540,00
3540,00

5. Място на извършване на дейността: в горски територии- държавна собственост, в териториалния
обхват на действие на ТП „ДГС Котел” гр. Котел.
6. Срок за изпълнение на възлаганата дейност: 31.12.2020 г.
7. Определям вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора,
съгласно условията на чл. 9 „а” от „Наредбата”, както следва:
7.1. Гаранцията за участие е абсолютна сума, в размер на 177 /сто седемдесет и седем лева/ лв.- 5 % /пет
на сто/ от началната стойност, представена от участниците единствено под формата на парична сума,
внесена по сметката на възложителя- ТП „ДГС Котел” в Банка ДСК ЕАД Котел, IBAN:
BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF в срок до 16:00 ч. на последния работен ден преди
провеждане на процедурата. Внесените гаранции за участие в търга се освобождават по реда и условията
на чл. 31 от „Наредбата”.
При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се
задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на
обжалващия процедурата се задържа до приключване на производството по обжалване.
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При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването и от определен етап,
органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7- дневен срок да декларират нов срок на
валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.
7.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от достигнатата при провеждане
на конкурса стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в едно от следните форми по
избор:
7.2.1. парична сума, внесена по сметка на възложителя- ТП „ДГС Котел” в Банка ДСК ЕАД Котел, IBAN:
BG09STSA93000022491609; BIC: STSABGSF;
7.2.2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя- ТП „ДГС Котел.
В случаите, когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да има изричен запис, че тя се
освобождава само след писмено известие от Продавача.
7.3. В случай, че определеният за Изпълнител 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.
8. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса:
Откритият конкурс е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферти.
Изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 3 от „Наредбата” се извършва от юридически или
физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и за които не са налице
обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 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”.
9. Технически и квалификационни изисквания към участниците:
9.1. Участниците трябва да притежават най- малко един собствен, нает или лизингов товарен
автомобил, подходящ за извършване на възлаганите дейности. Товарните автомобили трябва да имат
технически възможности за пътуване до временните складове на ТП „ДГС Котел” и да бъдат
оборудвани с приспособления за ползване на дървесината
9.2. Товарният автомобил следва да е снабден с GPS- устройство, съгласно чл. 148, ал. 12 от Закона за
горите и чл. 14 „б” от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.
9.3. Участниците да имат нает на трудов договор, регистриран в ТП на НАП, минимум 1 /един/ работник
за изпълнение на дейностите- товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината, който да е
правоспособен водач на МПС, притежаващ необходимото свидетелство за управление на техниката,
изискуема за извършване на възлаганите дейности (условието за трудов договор не е приложимо в
случай, че правоспособният шофьор е собственикът на фирмата).
10. Участникът- изпълнител няма право да ползва подизпълнители.
11. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти и се определя на 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите. Той може да бъде удължаван за класираните участници до момента на
сключване на договора.
12. Участниците могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16,00 ч. на последния
работен ден преди датата на провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка в
присъствието на служител от ДГС „Котел”. Разходите за оглед са за сметка на участника.
13. Критерии за оценка на офертите: „Най- ниска предложена цена”. Класирането на участниците се
извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.
14. Всеки участник в открития конкурс има право да подаде само една оферта. Офертата за участие в
конкурса се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител. Върху плика се посочват името на участника, предмета на процедурата, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху плика „Ценово
предложение” се посочва наименованието на участника и номера на обекта, за който той подава
предложение. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение
на участника за обекта по образец .
15. Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на ТП „ДГС
Котел”: dgskotel.uidp-sliven.com без заплащане или да я закупят от касата на ТП „ДГС Котел”, гр. Котел,
ул. ”Проф. Павлов” № 57, всеки работен ден от датата на публикуването и до 16,00 ч. на последния
работен ден, предхождащ провеждането на конкурса, срещу заплащане на невъзстановими 20,00 лв.
(двадесет лева) без ДДС, които се внасят в брой в касата.
Документите за участие в „открития конкурс” се публикуват на интернет страницата на ТП „ДГС
Котел”, както и на интернет страницата на „ЮИДП” ДП гр. Сливен, съгласно чл. 16, ал. 7 от Наредбата.
16. Място и срок за подаване на офертите: В деловодството на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул.
“Проф. Павлов” № 57 всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, с краен срок до 16,00 ч. на последния
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работен ден, предхождащ провеждането на конкурса, и се подават от участника или от упълномощено от
него лице в непрозрачен запечатан плик. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ
номер, дата и час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за
което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
17. Условия и начин за плащане на извършената услуга по изпълнение на дейностите:
Извършените дейности ще се приемат с писмен протокол на определена от Възложителя комисия и в
присъствието на представител на Изпълнителя. Въз основа на съставения протокол, изпълнителят ще
издава надлежно оформен счетоводен документ- фактура, по която ще се извърши разплащането.
Заплащането на стойността на извършените дейности да се извършва по банков път по сметка на
Изпълнителя и в срокове- посочени в договора.
18. Място, дата и час на провеждане на конкурса: Откритият конкурс ще се проведе на 06.07.2020 г.
от 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел на ул. „Проф. Павлов” № 57.
19. Утвърждавам документацията по провеждане на открития конкурс, която е неразделна част от
настоящата заповед:
19.1. Копие от настоящата Заповед;
19.2. Конкурсни условия;
19.3. Заявление за участие (образец)- Приложение № 1;
19.4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредбата“- Приложение № 2;
19.5. Ценово предложение- Приложение № 3
19.6. Декларация – Приложение № 4
19.7. Проект на договор- Приложение № 5;
19.8. Копие на одобрена план-сметка- Приложение № 6.
20. Документацията за участие в конкурса да се публикува в електронните страници на ТП „ДГС Котел”
и „ЮИДП” ДП Сливен най - малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите.
21. Всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен представител, който да
удостовери представителната си власт за участие в конкурса с нотариално заверено пълномощно
(оригинал или заверено копие), което се представя на комисията преди започване на конкурса;
22. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Христов- заместник директор на ТП
„ДГС Котел”.
/п/,/п/*
*заличена информация,
съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ“
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