О Б Щ И Н А

Р О М А Н

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел. 09123/20 64, факс 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg
ЗАПОВЕД
№ ЗК-904/ 22.07.2021 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във с чл.46, т.1, вр. с чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.
55, 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 (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.,ДВ, бр. 96 от
06.12.2011 г., изм. и доп., бр. 96 от 02.12.2016 г,) и в изпълнение на Решение № 295 по
Протокол № 26/26.06.2021 г. на Общински Съвет гр. Роман

ОТКРИВАМ:
Процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на 66 /шестдесет и
шест/ броя дървета – дървесен вид топола, извън горски територии, находящи се в
поземлен имот с идентификатор 61488.59.337 с площ от 4153 кв.м в местност
ЗЛАТАРОВЕЦ, землище с.Радовене, община Роман, актуван с АОС № 3399/10.07.2019
г.
I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. НАЧАЛНИ ЦЕНИ. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ.
СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ ЗА ОБЕКТА.
1.1 Продажба на стояща дървесина на корен извън горски територии по
сортиментна ведомост, намираща се в земеделска земя собственост на община Роман
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Забележка:Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между
действително добитата дървесина и посочената в документацията, заплащането се
извършва по предложена от участника цена за 1 /един/ кубик на действително добитите
количества асортименти дървесина.
Задължителни условия:
Участието в търга с явно наддаване е за цялото прогнозно количество дървесина за
обособения обект. При разлика между действително добитата дървесина и посочените в
документацията, заплащането се извършва по предложената от участника цена за 1 куб.м
на действително добитите количества асортименти дървесина. Началната тръжна цена е
определена, съгласно чл.37 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на Общински съвет Роман.
1.Срок на изпълнение: 31.12.2021 г.
2.Стъпката за наддаване е в размер на 3% от общата начална тръжна цена на дървесината
или 44,33 лв. /четиридесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС
3.Гаранцита за участие е парична сума в размер на 5% от стойността на обекта, в размер
на 73,90 лв. /седемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, внесена по банкова
сметка на Община Роман: IBAN: BG 77 STSA 9300 3308 330 756, BIC: STSABGSF в
Банка ДСК ЕАД.
4.Размер на Гаранцията за изпълнение на договора е сума в размер на 5% от достигнатата
на търга цена по договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следние
форми:
4.1.Банкова гаранция със срок на валидност до 01.02.2022 г., учредена в полза на
възложителя. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава след
изрично писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2.Парична сума.
Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за
изпълнение.
В срок до седем дни от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител,
спечелилия участник представя гаранция за изпълнение на договора.
5. Условия и начин на плащане на цената и срок за изпълнение:
5.1. Спечелилия търга участник е длъжен да заплати в седемдневен срок след
влизане в сила на заповедта за определен за купувач 30% от предложената от него и

достигната цена на търга по сметка: „БАНКА ДСК“ ЕАД, IBAN: BG 89 STSA
9300 8490 020 100, BIC: STSABGSF, код за вид плащане 447000.
5.2. Останалата част от цената по договора се заплаща съгласно клаузите на
проекто-договора . Собствеността върху добитата дървесина преминава в собственост на
купувача, съгласно предавателно-приемателен протокол и след заплащането й.
5.3. Фактурирането на добитата категория се определя по достигнатата цена.Въз
основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник и след
заплащане на

сумата по т.5.1 и т.5.2, удостоверено с представяне на съответните

документи, се сключва договор за продажбата на прогнозните количества дървесина на
корен от обекта, предмет на търга.
5.4. Когато разликите в количеството дървесина по категории водят до разлика в
цената на обекта по-голяма от посочената в договора, ползвателя заплаща стойността на
действително отсечената и транспортирана дървесина по категории, като стойността се
формира по предложената от участника цена за един куб.м на дървесината по
сортименти/категории.
6. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:
До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и
физически лица), закупили тръжна документация, внесли гаранция за участие и
отговарящи на следните изисквания:
6.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по
чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице
- да е сключило договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 от Закона за
горите за съответната дейност.
6.2. Да отговарят на изискванията по чл. 58, ал. 1, т.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.
6.3. Да отговарят на техническите и кадрови/квалификационни изсквания за
извършване на ползването на дървесина, съгласно условията за участие за съответния
обект.
а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд,
регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”;
Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на
управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността
“планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат наети с трудови договори, регистрирани в НАП, минимум 3 лица за
извършване на добива в обекта, като 2 /двама/ от тях следва да са правоспособни
мотористи на моторни триони, за което се прилагат свидетелства за работа с БМТ.
в) да имат необходимия минимален брой техника – камиони-специализирани или
универсални за извършване на транспорт на дървесината-2бр., регистрирани в КАТ,
собствена или наета, както и моторни триони – 2 бр. БМТ.
г) да имат впрегатни животни за извоз на дървесина – 2 бр. – собствени или наети
с договор.
д) да представят положителна търговска репутация /референция/ за последните
три години.
е) В процедурата се допуска възможност за участие на подизпълнители, като
кандидата посочва дали ще ползва подизпълнител в заявлението за участие. След
сключване на договора и преди започване на дейността в съответния обект спечелилия
представя на възложителя документите на подизпълнителя, удостоверяващи че те
отговарят на изискванията посочени в процедурата.
7. Към заявлението за участие се прилагат и документите, описани в
документацията за участие.
8. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за
участие в процедурата:
Документация може да бъде закупена всеки работен ден до деня предхождащ
търга, 17,00 часа в Информационния център в сградата на Община Роман.
Цена на тръжната документация: 50,00 (десет) лева с ДДС.
Начин на плащане: в брой.
Документацията за участие се предоставя след представяне на платежен
документ, че е заплатена.
11. Място и срок за подаване на заявления за участие:
Заявленията се приемат всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в
информационния център в административната сграда на Община Роман, гр. Роман, бул.
Христо Ботев № 132-136, до 17,00 ч. на 17.08.2021 г.
12. Място, дата и час за провеждане на търга:
На 18.08.2021 г.. от 10,30 часа в сградата на Община Роман, зала №222, ет.ІІ.
13. Оглед на обектa:
След

закупуване

на

тръжни

документив

присъствието

на

Гл.експерт

инж.Димитър Георгиев – ОСиСД или кмета на населеното място - всеки работен ден от

08,00 до 17,00 часа, до деня предхождащ търга, по предварителна заявка.
Разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.

Огледа на обекта не е

задължителен и кандидата сам носи отговорност при неизвършването му.
14. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното
съдържание:
1. Копие от настоящата заповед за провеждане на търг с явно наддаване.
2. Условия за участие в търга с явно наддаване.
3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.
4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга.
5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга.
6. Заявление за участие в търга – Образец.
7. Административни сведения за участника – Приложение №1.
8. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – Приложение №2.
9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на
ползването на дървесина в имота и извършен оглед на обекта, предмет на търга –
Приложение №3.
10. Банкова гаранция-Приложение №4.
11.Декрация по чл.52, ал.6 от Наредбата-Приложение № 5.
12.Декларация за притежаване на защитно облекло и спазване на правилата

по

безопасност-Приложение № 6.
13.Инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на трудПриложение №7.
14.Лист за проверка-Приложение №8.
15.Декларация за необходима техника, съгласно тръжните условия-Приложение №9.
16.Референция-Приложение №10.
17.Декларация за участие на подизпълнители – Приложение № 11.
18. Проект на договор – Образец .
19. Сортиментна ведомост за очаквания добив.
20. АОС и скица на обекта – предмет на търга.
15. Лице за контакти: инж.Димитър Георгиев – Гл.експерт в Дирекция СА
09123/2064.
16. Допълнителна информация:

Участниците в процедурата могат да получат писмено допълнителна информация
по пакета документи на Община Роман.
Настоящата заповед да се публикува най-малко 15 /петнадесет / дни преди датата
на провеждане на търга с явно наддаване на интернет страницата на община Роман и в
населеното място по местонахождение на имота.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни
лица – за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед остава мой.

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ /П/
Кмет на Община Роман

