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СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Копие от Заповед № 135/10.02.2020 г. на Кмета на Община Две могили;
2. Списък на документите, прилагани от участниците;
3. Условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина
на корен от горски територии общинска собственост на Община Две могили, включващи
условията, на които трябва да отговарят участниците, срокове на изпълнение, спецификации и
други документи, описващи обекта на търга, документи които следва да бъдат представени от
участниците при участие в търга и основания за недопускане или отстраняване на участник от
участие в търга;
4. Заявление за участие в търга (Образец № 1);
5. Декларация за липса на обстоятелствата съгласно чл. 58, ал. 1от Наредбата за условията и реда
за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни продукти (Образец № 2);
6. Декларация за извършен оглед на обекта (Образец № 3);
7. Декларация, че участникът разполага с лица на трудов договор или граждански договор с
необходимата квалификация за извършване на дейността (Образец № 4);
8. Декларация за това дали участникът при извършване на своята дейност ще използва
подизпълнители или не (Образец № 5);
9. Декларация за техническо оборудване, собствено или наето необходимо на участника за
извършване на дейността, предмет на търга (Образец № 6);
10. Проект на договор;
11. Копия на Технологични планове за добив на дървесина, карнет-описи за извършеното
маркиране и сортиментни ведомости;
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УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 135/11.02.2020 Г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

І. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА – ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, СРОКОВЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ,
ОПИСВАЩИ ОБЕКТА:
1. Предмет на търга: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от
горски територии – собственост на община Две могили при условията и реда на Глава трета, Раздел І
от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти.
2. Обект, отдел, подотдел, прогнозни количества, дървесен вид, начална цена,гаранция за
участие, стъпка на наддаване за предоставяне на сечища от общински горски територии, както
следва:
№ на
отдел,
обек
подотдел
та

Кат.
дърв.
Едра
Едра
Средна
Средна

1901

92 – т

Дребна
Дърва
Дърва

Едра
Едра
Средна
Средна
1901

92 – ш1

Дребна
Дърва
Дърва

Едра
Едра

1901

100 - г

Средна
Средна
Дребна
Дърва

Размер и качество на
асортиментите
Баниска
Трупи за бичене > 30 см
Трупи за бичене 18 - 29 см
Всичко Едра
Трупи за бичене 15 - 17 см
За технологична преработка
Всичко Средна
За технологична преработка
Всичко Дребна
За технологична преработка
Дърва
Всичко Дърва
Общо за подотдел 92 - т
Баниска
Трупи за бичене > 30 см
Трупи за бичене 18 - 29 см
Всичко Едра
Трупи за бичене 15 - 17 см
За технологична преработка
Всичко Средна
За технологична преработка
Всичко дребна
За технологична преработка
Дърва
Всичко дърва
Общо за подотдел 92 – ш1
Могилино
Трупи за бичене > 30 см
Трупи за бичене 18 - 29 см
Всичко Едра
Трупи за бичене 15 - 17 см
За технологична преработка
Всичко Средна
За технологична преработка
Всичко дребна
За технологична преработка

Цена за
Дървесен Количество
продажба
вид
/м3/
на корен

чб
чб
чб

5
5
5
13
18

чб

62,00
48,00
35,00

Стойност
/лв. без
ДДС/

310,00
310,00
240,00
455,00
695,00

35,00

чб
ак

226
39
265
288

35,00
42,00

7910,00
1638,00
9548,00
10553,00

чб
ак

18
11
29
29

35,00
42,00

630,00
462,00
1092,00
1092,00

ак

15
15
28

55,00

825,00
825,00
1456,00

ак

ак
ак

28
16
16
801

52,00

42,00
42,00

1456,00
672,00
672,00
33642,00
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Едра

Всичко дърва
Общо за подотдел 100 - г
Баниска
Трупи за бичене > 30 см
Трупи за бичене 18 - 29 см
Всичко Едра
Трупи за бичене 15 - 17 см
За технологична преработка
Всичко Средна
За технологична преработка
Всичко дребна
За технологична преработка
Всичко дърва
Общо за подотдел 216 – о1
Баниска
Трупи за бичене > 30 см
Трупи за бичене 18 - 29 см
Всичко Едра
Трупи за бичене 15 - 17 см
За технологична преработка
Всичко Средна
За технологична преработка
Всичко дребна
За технологична преработка
Всичко дърва
Общо за подотдел 216 – п1
Каран Върбовка
Трупи за бичене > 30 см

Едра

Трупи за бичене 18 - 29 см

Едра
Едра
Средна
Средна
1901

216 - о1
Дребна
Дърва

Едра
Едра
Средна
Средна
1901

216 - п1
Дребна
Дърва

801
860

чб
чб
чб
чб
чб

1901

Трупи за бичене 15 - 17 см

Средна

За технологична преработка

240 - н

За технологична преработка

Дърва

Дърва
Дърва
Дърва
Всичко дърва
Общо за подотдел 240 – н

Общо за обекта:

35,00
35,00

35,00

875,00
875,00
875,00

чб
бб
ак

11
6
15
32
15
4
13
31
12
25
100
2
7
9
434
172
94
233
7
940
1081
2525

62,00
65,00
52,00

682,00
390,00
780,00
1852,00
720,00
200,00
676,00
1085,00
420,00
1050,00
4151,00
70,00
294,00
364,00
15190,00
6020,00
3008,00
9786,00
322,00
34320,00
40693,00

чб
бб
ак
чб
бб
ак
чб
ак

Всичко дребна
За технологична преработка

48,00
35,00

310,00
310,00
720,00
945,00
1665,00
70,00
70,00
6755,00
6755,00
8800,00

25
25
25

Всичко Средна
Дребна

62,00

чб

Всичко Едра
Средна

5
5
15
27
42
2
2
193
193
242

33642,00
36595,00

чб
бб
срлп
ак
чдб

48,00
50,00
52,00
35,00
35,00
42,00
35,00
42,00
35,00
35,00
32,00
42,00
46,00

98608,00
4930,40
Стъпка на наддаване (3%):
2958,24
Забележка: Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлики между
действително добитата дървесина и посочените в настоящата документация, заплащането се
извършва по предложената от участника единична цена, за един пл. м. куб. за действително
добитите количества категории и асортименти дървесина.
3. Срокът за изпълнение: 31.12.2020 г.
4. Гаранцията за участие в търга е парична сума в размер на 4930,40 (четири хиляди
деветстотин и тридесет лева и четиридесет ст.) лева, представляваща 5 (пет)% от началната стойност
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Гаранция за участие (5%):

на обекта 98608,00 лв. без ДДС и е определена в съответствие с изискванията на чл. 9а, ал. 2 от
Наредбата, която се внася по сметка на Община Две могили на IBAN: BG25UBBS80023300343910,
BIC код: UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили, в срок до 16.30 ч. на 26.02.10.2020 г.
5. Стъпка за наддаване: 2958,24 (две хиляди деветстотин петдесет и осем лева и двадесет и
четири ст.) лева без ДДС.
6. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 26.02.2020 г. включително, след
предварителна заявка от най-малко 1 ден и в присъствието на лесовъд от Община Две могили.
Разходите за огледа са сметка на кандидата.
ІІ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ
УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1. Необходими документи за участие в търга, описани в Списък на документите, прилагани от
участниците (по образец):
1.1. Заявление по образец (Образец № 1);
1.2. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 Наредбата за условията и
реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни продукти (Образец № 2);
1.3. Копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната
дейност – когато участникът е физическо лице или посочват номера на удостоверението за
регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната дейност – когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
1.4. Декларация за извършен оглед на обекта (Образец № 3);
1.5. Декларация, че участникът разполага с лица на трудов или граждански договор с
необходимата квалификация за извършване на дейността (образец № 4);
1.6. Декларация за това дали участникът при извършване на своята дейност ще ползва
подизпълнители или не (Образец № 5);
1.7. Декларация за техническото оборудване, собствено или наето необходимо на участника за
извършване на дейността, предмет на търга;
1.8. Копия на талони доказващи, земеделската и горска техника (моторен трион) е
регистрирана по смисъла на ЗРКЗГТ, регистрирана в КАТ или КТИ техника за подвоз и извоз на
материалите, в т. ч. и копие от договор за наем, ако техниката е наета, документи удостоверяващи
наличието на собствена или наета техника;
1.9. Справка от ТД на НАП за актуално състояние на действащите трудови договори – важи за
срок от един месец спрямо датата на търга – и копия от удостоверенията на работниците за
придобита от тях квалификация минимум за обекта: 1 бр. правоспособен резач, 1 бр. правоспособен
шофьор, удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и
организация на добива на дървесина“;
1.10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява търговеца
– участник в процедурата (ако участва, чрез пълномощник) – представят се на комисията при
провеждане на процедурата;
1.11. Документ за самоличност ( лична карта) на лицето, което участва в търга - представят се
на комисията при провеждане на процедурата;
Забележка: При представяне на копие от документите за участие, същите следва да бъдат
заверени, подпечатани с мокър печат на фирмата и подписани от търговеца. При поискване на
оригиналите на документите от комисията, търговецът е длъжен да ги представи за сравнение и
проверка.
2. Представяне на документите за участие и реда на провеждане на търга с явно наддаване:
При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Продавача условия. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в
търга може да ги оттегли, промени или допълни. Документите за участие в търга се поставят в
запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика
участникът посочва номера на обекта вида на процедурата, наименованието на участника и контакти
за връзка. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящия номер, дата и часът на
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получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на
приносителя се издава документ. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на
участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Документите могат да се предоставят и по електронен път при условията и реда на Закона за
електронния документ и електронен подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на
продавача всички документи, които не са в електронен вид по описания ред за приемане на
документите, преди изтичане на срока за приемане на документите.
ІІІV ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ
До участие в процедурата на търга се допускат търговци (юридически лица, еднолични
търговци), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:
1. Да са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи
удостоверение за регистрация за а дейността „Добив на дървесина“;
2. Да отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане
на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни продукти, т.е. кандидатът да не е :
- е осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл.
194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- обявени в несъстоятелност и да са в производство по несъстоятелност;
- в производство по ликвидация;
- свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
/ЗПКОНПИ/ с Кмета на Община Две могили;
- сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
- лишен от право да упражнява търговска дейност;
- имат парични задължения към държавата и Община Две могили, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган.
3. Да отговарят на техническите и кадрови /квалификационни изисквания за извършване на
ползването на дървесина, съгласно условията за обекта.
Да разполагат с необходимата собствена и/или наета техника за изпълнение на дейността,
която следва да е регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство, и
технически изправна, както следва:
- Работници – правоспособен резач – 1 бр.;
- Правоспособен шофьор – 1 бр.;
- Моторен трион – 1 бр.;
- Техника за подвоз на материалите от сечището – 1 бр.;
- Техника за извоз на материалите от временните складове, снабдена с изправни и
функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им
(GPS), регистрирана и преминала технически преглед по реда на ЗДвП или ЗРКЗГТ
– 1 бр.
ІV. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК ОТ
УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
1. Участниците в търга с явно наддаване не се допускат до участие в следните случаи:
1.1. Ако не представят всички необходими документи, както и ако същите са представени
във вид и съдържание, различни от изискваните от продавача;
1.2. Ако за тях са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни продукти, а именно:
- ако е осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление
по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- ако са обявени в несъстоятелност и да са в производство по несъстоятелност;
- ако са в производство по ликвидация;
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- ако са свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
/ЗПКОНПИ/ с Кмета на Община Две могили;
- ако са сключили договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;
- ако са лишени от право да упражнява търговска дейност;
- ако имат парични задължения към държавата и Община Две могили, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Откриване на процедурата:
Място, ден и час за провеждане на търга с явно наддаване: на 27.02.2020 г. от 10.30 часа в
конферентната зала на Община Две могили, адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84
Документацията за търга може да се изтегли безплатно от интернет страницата на Продавача –
Община Две могили на адрес: www.dvemogili.bg, или да се закупи от Продавача на хартиен носител.
Цената на документацията за търга е в размер на 15,00 лв. Заплащането на цената на документацията
се извършва:
-по банков път по следната банкова сметка на Община Две могили:
BG30UBBS80028449207610, код на плащане 447000.
- в брой на каса на Община Две могили. Документацията може да се получи от стая № 5 в
сградата на Община Две могили, отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ всеки
работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа, от 11.02.2020 г. до 26.02.2020 г.
2. Провеждане на търга:
Първи етап: Отваряне на пликовете на участниците и разглеждане на документите в тях:
Продавачът назначава със своя заповед 5 – членна комисия, която да проведе търга с явно
наддаване и чиито състав се обявява в деня на търга.
В деня и часа определен за провеждане на търга, председателят на комисията проверява
присъствието на членовете на комисията. При отсъствие на председателя функцията му се поема от
секретаря.
Председателят на комисията обявява откриването на търга и неговия предмет.
Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените от тях
документи.
Присъствието на участника или негов упълномощен представител е задължително. Комисията
проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени представители. Когато при
започване на търга не присъства представител на някой от участниците, подали документи за
участие, комисията отстранява участника от по нататъшно участие в търга, без да отваря плика с
документите му.
Документите са разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване като се проверява
дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има
служебен достъп.
Комисията отстранява от участие в търга участник:
който не е представил някой от изискуемите от Продавача документи или е представил
документи във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача;
за когото се установи невярно декларирано обстоятелство по чл. 58, ал. 1, т. 3 от
Наредбата;
Председателят на комисията обявява допуснатите до участие участници по техните поредни
номера, декласираните участници и основанието за отстраняването им.
След допускане на участниците до следващия етап на търга, комисията предоставя на всеки от
участниците пореден номер за участие.
Втори етап: Наддаване и класация.
Председателят на комисията ясно обявява обекта на търга, началната цена и стъпката за
наддаване, последователно обявява нарастването на началната цена, като всяко увеличение е в
размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
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Наддаването се извършва от допуснатите до участие участници, които вдигат предоставения
им номер и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от
участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване и
грешка.
Преди третото обявяване на последната предложена от него цена, председателят на комисията
прави предупреждение, че е последна , и ако няма предложение, обявява приключване на
наддаването със звуков сигнал.
Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на търга
цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ място, достигната
цена и закрива търга за съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена с повече от един,
спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий.
Когато в явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с една
стъпка по ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез жребий.
Когато в явния търг участва повече от един участник, но само един от тях е потвърдил
началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един участници са потвърдили
началната цена, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез жребий. Не се
възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие участници, които не са потвърдили
началната цена.
Когато в търга с явно наддаване до участие е допуснат повече от един участник, но започване
на наддаването присъства само един, присъстващият участник се обявява за спечелил търга при цена,
не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта след потвърждаването и.
Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник той се обявява за спечелил
търга при цена, не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта.
В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да
купят, включително по начална цена, търгът за този обект се прекратява, а внесените от тях гаранции
за участие не се възстановяват.
За проведения търг, комисията съставя тръжен протокол в два екземпляра, който се предава на
за утвърждаване на Кмета на Община Две могили, в едно с цялата документация, събрана в хода на
провеждането му. Резултатите за класиране се обявяват със заповед на Кмета на Община Две могили
на мястото за обяви в Община Две могили в срок от 3 работни дни от получаване на протокола за
работата на комисията и на интернет страницата на Община Две могили.
3. Случаи на прекратяване на търга с явно наддаване:
- Когато не е подадено нито едно заявление за участие.
- Когато участникът не отговаря на условията за провеждане на търга.
- Първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор.
- Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата.
- Когато са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен.
- Възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които органът
открил процедурата не би могъл да предвиди при откриването и.
- Определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение на договора.
4. Гаранция:
Гаранцията за участие се задържа, когато участникът в процедурата:
- Оттегля предложението си след изтичането на срока за подаване на офертите;
- Е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
При обжалване на процедурите гаранциите за участие на класираните на първо и второ място
се задържат до изтичане сроковете на валидност на офертите им.
Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключване на
производството по обжалване.
При обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно решение за продължаването й от
определен етап Кметът на Община Две могили изисква от участниците в 7-дневен срок да декларират
нов срок на валидност на офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била
възстановена.
8

Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се освобождават след
сключване на договор.
Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10% от достигната на търга стойност на
обекта и се определя в съответствие с изискванията на чл. 9а, ал. 5, т. 2 от Наредбата. Гаранцията за
изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на възложителя IBAN: BG25UBBS80023300343910, BIC
код: UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили;
- банкова гаранция /оригинал/, учредена в полза на възложителя, безусловна и неотменяема
със срок на валидност не по-малко от един месец след крайния срок за изпълнение на
договора, в която следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие
от Община Две могили.
Определения за купувач участник в търга сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В
представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след
писмено предизвестие от продавача. Когато определеният за купувач 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.
В срок от 7 дни от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, спечелилият
участник предоставя гаранция за изпълнение на договора.
5. Други условия:
При извършване на сечите приоритетно да се усвоява лежащата маса, като се оставя около 810 % от мъртвата дървесина.
При дърводобива повалянето на дърветата да е с предварително насочване, а извозът да е на
секции и само по съществуващите пътища.
При провеждане добива на дървесина, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта
информационни табели по образец.
6. Сключване на договор:
Договорът със спечелилия търга с явно наддаване се сключва в писмена форма в 14-дневен
срок от влизане в сила на заповедта за определяне на резултатите от класирането или в 14-дневен
срок от издаване на заповедта за определяне на резултатите от класирането, когато е допуснато
предварителното и изпълнение.
Определеният за изпълнител участник сключва писмен договор за възлагане на дейността с
Община Две могили и преди започване на дейността в съответния обект той представя на продавача
документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора, както и
следните документи, включително за подизпълнителите, когато е предвидено участието им.
- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран свидетелство
за съдимост се представя и за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участие
на такива;
- списък на работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесината в обекта;
Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на
заверено копие, участникът представя оригинала за сравнение.
Купувачите на стояща дървесина на корен в качеството им на оператори по смисъла на
Регламент – ЕС № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за
определяне на задължителната на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от
дървен материал /ОВ, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г./, са длъжни да спазват изискванията му, за
което подписват декларация преди започване на работа в обекта.
Договор не се сключва с участник определен за изпълните, който при подписване на договора
не изпълни задълженията по настоящите условия и който:
- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
- има парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
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При отказ на спечелилия участник да сключи договор в посочения срок, се поканва вторият
класиран. Ако и той откаже да сключи договор в нов 7-дневен срок, органът, издал заповедта за
определяне на резултатите от класирането, прекратява процедурата.
7. Цени и начин на заплащане:
Заплащането се извършва по достигнати цени за съответния обект от спечелил участник в
проведения търг на вноски.
Първоначалната вноска е в размер на 20 % от достигната стойност на обекта и се заплаща найкъсно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорената дървесина по
банкова сметка на Обшина Две могили, IBAN: BG30UBBS80028449207610, код на плащане 445500,
BIC код:UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили. Всяка следваща вноска е по
действително добити и приети с двустранен протокол количества по цени на отделните сортименти.
След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска, спечелилия участник прави нови
вноски, на база протоколите за кубиране на дървесина на временен склад за съответните подотдели.
На база предавателно-приемателен протокол след заплащането на дървесината, Възложителя в
петдневен срок издава конкретна фактура.
8. Разноски:
Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документацията и представянето й.
Община Две могили не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. Представените
предложения, ведно с документите към тях не се връщат на участниците.
9. Допълнителна информация:
Участниците в търга с явно наддаване могат получават допълнителна информация в работно
време по пакета документи на адреса на Община Две могили, гр. Две могили, бул. България № 84,
както и на следните телефони 08141/9205;9207. Лице за контакти: Нейхан Назиф – нач. Отдел ОСРР,
тел. 0896340276.
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