ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!
ЗАПОВЕД
№ З-ОП-31
гр. Търговище, 08.07.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, ал. 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, в съответствие чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 1, т. 3, чл. 10,
ал. 1, т. 3, чл. 12, ал. 1 от същата Наредба, и съобразно чл. 114, ал. 1 от Закона за горите,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на
293 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на
Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на
територията на община Търговище, посочени в приложения график. Средно превозно
разстояние – 25 км. товарно направление. Дължина на секциите на дървесината - 1 (един)
метър.
2. Данни на Възложителя: Община Търговище, пл. „Свобода”, електронен адрес:
obshtina@targovishte.bg, телефон 0601/687 00, факс 0601/620 57, 622 12, лица за контакти:
Халиме Ахмедова, тел. 0601/687 12 и Румяна Савова, тел. 0601/686 72.
Стойност на услугата 6 739,00 лв. без ДДС.
3. Вид на процедурата – открит конкурс.
4. Определям гаранция за участие в конкурса: 336,95 лв.
Гаранцията за участие в процедурата: парична сума, внесена по набирателна сметка
на Община Търговище – ОББ АД – Търговище, IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC
UBBSBGSF в срок до 16.00 часа на 21.07.2016 г., а при повторен търг до 16.00 часа на
28.07.2016 г.
5. Срока за изпълнение на дейностите по обекти, посочени в т. 1 е до 05.11.2016 г.
6. До участие в конкурса се допускат кандидати, отговарящи на следните условия:
6.1. Физически лица и/или юридически лица и еднолични търговци, следва да
отговарят на условията на 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:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към Общината – удостоверява се с
удостоверения от ТД на НАП и Дирекция МДТ към Община Търговище;
6.2. Подизпълнители не се допускат.
6.3. Технически изисквания към кандидатите:
Кандидатите следва да имат необходимата техника и работна сила, подходяща за
извършване на дейностите:
- минимум два товарни автомобила. Да отговарят на изискванията на Закона за
автомобилните превози и Наредбата за обществен превоз на пътници и товари на територията
на Р България. Автомобилите трябва да са технически изправни и да имат технически
възможности за пътуване до временните складове. Да бъдат оборудвани с приспособления за
превозване на дърва за огрев и технологична дървесина.
6.4. Кандидатът трябва да разполага с необходимата работна сила за изпълнение на
услугата.
7. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата
стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се внася по банковата сметка на възложителя,
посочена в т. 4 от настоящата заповед или се представя банкова гаранция, учредена в полза на
възложителя.
8. Срок на валидност на офертите – 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано
от датата на отваряне на офертите на кандидатите.
9. Определям критерий за класиране на офертите: „най-ниска цена”. Кандидатите не
могат да предлагат различни варианти на ценови оферти.
9.1. Определям пределна цена без ДДС, над която участниците не могат да оферират:
- товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев – 6 739,00 лв. (шест
хиляди, седемстотин тридесет и девет) лева без ДДС.
10. Представените оферти да отговарят на чл. 18 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 и изискванията на възложителя.
11. Получаване на документацията за участие в открития конкурс:
Документацията се получава от Община Търговище, етаж ІV, стая № 81, в срок до
12.00 часа на 21.07.2016 г., срещу документ за платена цена в размер на 30.00 лева с ДДС,
внесени в стая № 61, ет. 3 в сградата на Община Търговище.
12. Офертите се подават от кандидатите за участие в открития конкурс в срок до
16.00 часа на 21.07.2016 г. в Община Търговище - Център за административно обслужване работно място № 5.
13. Откритият конкурс ще се проведе на 22.07.2016 г. от 10:00 часа, в зала № 74, в
сградата на Община Търговище.
14. Определям втора дата за провеждане на конкурса 29.07.2016 г. от 10:00 часа, в
зала № 74, в сградата на Община Търговище.
15. Получаване на документация за участие за втората дата на конкурса:
Документацията се получава от Община Търговище, етаж ІV, стая № 81, в срок до
12.00 часа на 28.07.2016 г., срещу документ за платена цена в размер на 30.00 лева с ДДС,
внесени в стая № 61, ет. 3 в сградата на Община Търговище.
16. Офертите на кандидатите за втората дата на конкурса се подават в срок 16.00 часа
на 28.07.2016 г. в Община Търговище - Център за административно обслужване - работно място
№ 5.
17. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в открития конкурс,
която съдържа:
17.1. Копие от настоящата заповед;

17.2. Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открития конкурс,
включващ описание на обекта, дейности, предмет на възлагане по процедурата, срокове за
изпълнение, изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, документи, които следва да
бъдат предоставени от кандидатите при участие в конкурса, показателите за определяне на
оценката на офертата, основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в
процедурата, начин на подготовка и оформяне на офертата, провеждане на открития конкурс;
17.3. Административни сведения – по образец;
17.4. Декларации – по образец;
17.5. Заявление за участие – по образец;
17.6. Ценово предложение;
17.7. Проект на договор.
18. Настоящата заповед да се публикува най-малко 10 (десет) дни преди крайния
срок за подаване на офертите на интернет страницата на Община Търговище.
19. Документацията за участие в открития конкурс да се публикува на електронната
страница на Община Търговище и да се постави на информационното табло в Центъра за
административно обслужване на населението – най-малко 10 (десет) дни преди крайния срок за
подаване на офертите.
До три дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, лицата могат да
поискат писмено от Община Търговище разяснение по документите за участие. Разяснението да
се публикува на сайта на Общината в срок един ден от постъпване на искането.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова – Заместник-кмет
на Община Търговище.
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