ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ВЪРБИЦА”
гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

ЗАПОВЕД
№ 192
гр. Върбица, 11.09.2020 г.
На основание чл.2, т.2, чл. 4, ал. 1, чл. 66, ал. 1, т. 2, и чл.66, ал.2, т. 5 и във връзка с чл.
74, ал.1, предложение второ, чл. 74, ал.2, т.1 и чл.74 „а“, 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 (наричана за пократко „Наредбата“) и Заповед №313/04.09.2020 г. на Директора на „Североизточно
държавно предприятие” ДП – гр. Шумен,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе ЕЛЕКТРОНЕН търг по реда на чл. 74“а“-74“е“, от Наредбата за продажба
на действително добити количества дървесина на тир станция по сортименти в Обект №7-52020, намираща се на територията на ТП „ДГС Върбица“, при следните условия:

7-5-2020

ОБЕКТ

Отдел и
подотдел

86 "з"

Дървесен
вид

Сортимент

здб
Трупи за фурнир
здб
Трупи за траверси
здб
Трупи за бичене над 50 см
ОБЩО ЗА ПОДОТДЕЛ 86 "з"
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №7-5-2020

Мярка

м3
м3
м3

Действително Начална
добито
единична
количество
цена
дървесина
лв./м3 без
пл.куб.м.
ДДС
17,95
20,91
0,68
39,54
39,54

275,00
205,00
185,00

Начална
обща
Гаранция Стъпка на
стойност, за участие наддаване
лв. без
лв. (5%) в лв. (1%)
ДДС
4936,25
4286,55
125,80
9348,60
9348,60

467,00

93,00

467,00
467,00

93,00
93,00

Забележки:
2. Размерът на дадения вид сортимент дървесина и качеството му са определени по
български държавен стандарт /БДС/.
Единичните цени на отделните сортименти се определят като достигнатата цена от
спечелилия търга се разпределя пропорционално върху началните цени на добитите количества
дървесина.
3. Гаранцията за участие за електронния търг за обект №7-5-2020 е в размер на 467,00 лв.
/ четиристотин шестдесет и седем лева /, вносима единствено по банков път.
ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ се предоставя единствено под формата на парична сума,
платима по банкова сметка на ТП „ДГС Върбица“: IBAN: BG09CECB979010C7744201, BIC:
CECBBGSF, при Банка: ЦКБ АД, клон Търговище, офис гр. Върбица.
Гаранцията за участие следва да е постъпила реално по банковата сметка на ТП
„ДГС Върбица“ до 28.09.2020 г.
При внасяне на гаранция за участие в търга, се попълва платежно нареждане, като
задължително се посочват следните данни:
- ТП „ДГС Върбица“, за участие в „ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ“ за продажба на действително
добити количества дървесина на тир станция;

- номера на ОБЕКТА, за който се внася гаранцията за участие;
- наименование на фирмата-кандидат със задължително посочен ЕИК.
4. Стъпката за наддаване е парична сума в размер на 93.00 лв. / деветдесет и три лева/.
5. Кандидатите за участие могат да извършват оглед на обекта от 09,00 часа до 16,00 часа
- всеки работен ден от обявяването на търга включително до втория работен ден преди
провеждане му.
Разходите за огледа са за сметка на кандидата.
Огледът на обекта не е задължителен и не е условие за участие в електронния търг.
6. Тръжните условия за провеждане на електронния търг могат да бъдат изтеглени от
„ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП“, а именно: https://sale.uslugi.io/sidp ;
6.1. СРОКЪТ за подаване на документи за участие в електронния търг е до 23,59
часа на 28.09.2020 год.
7. За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в „ИНТЕРНЕТ
ПЛАТФОРМАТА НА СИДП” чрез електронен подпис и подписване на декларация с него.
Декларацията е публикувана в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП”.
7.1. Не може да участва кандидат, който:
а) 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) е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;
в) е в производство по ликвидация;
г) е свързано лице по смисъла по смисъла на § 1, т.15 от ЗПКОНПИ с директора на
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, с директорите на териториалните му
поделения или със други служители, заемащи ръководна длъжност в организационната им
структура;
д) е сключил договор с лице по чл.68 от ЗПКОНПИ;
е) е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) има парични задължения към държавата, към „Североизточно държавно предприятие“
ДП гр. Шумен и териториалните му поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган;
з) в рамките на едногодишен срок, считано от датата, посочена като крайна дата за
приемане на заявления по настоящата процедура, има издадена „отрицателна търговска
репутация“ , свързана с установено неизпълнение по приключили или прекратени договори,
или неизпълнение на договорни задължения задължително от всички ТП „ДГС/ДЛС“ на СИДП
гр. Шумен, в който е извършвал дейност по чл. 10 и/или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 от
наредбата;
7.2. До участие в търга се допускат юридически и физически лица, еднолични търговци
или техни обединения, които отговарят на изискванията и са изпълнили условията на тръжната
процедура;
- в рамките на едногодишен срок, считано от датата, посочена като крайна дата за
приемане на заявления по настоящата процедура, няма издадена „отрицателна търговска
репутация“ , свързана с установено неизпълнение по приключили или прекратени договори,
или неизпълнение на договорни задължения задължително от всички ТП „ДГС/ДЛС“ на СИДП
гр. Шумен, в който е извършвал дейност по чл. 10 и/или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 от
наредбата; или в декларация образец №3 е декларирал, че в рамките на едногодишен срок,
считано от датата, посочена като крайна дата за приемане на заявления по настоящата
процедура, не е извършвал дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,
и не е закупувал дървесина от териториалните поделения в обхвата на СИДП ДП Шумен, или
няма неприключили договори за възлагане на дейности/закупуване на дървесина.
7.3. С положения електронен подпис и декларацията кандидатите се
условията на тръжната процедура.
8. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ

съгласяват с

Участниците се регистрират за участие в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП
ДП гр. Шумен“ чрез електронен подпис и подписване на Декларация образец №1 с него.
Декларация образец №1 е публикувана в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП ДП
гр. Шумен“.
Документи за допускане за участие:
8.1. Декларация №1 (по приложение №1) по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата – образецът
е публикуван в интернет платформата.
Задължителни изисквания:
1. Декларацията се попълва от лицата, представляващи кандидата!
2. Декларацията се подава по електронен път от регистрираното физическо лице,
представляващо кандидата, чрез електронният му подпис. В случаите, когато представляващите
лица на даден участник са повече от едно лице, към електронно попълнената декларация лицето
допълнително представя като прикачени файлове, сканирани, попълнени и подписани
декларации от останалите лица, представляващи кандидата. Допълнителната декларация, която
трябва да бъде подписана, сканирана и приложена към изискуемите документи, може да бъде
намерена в „ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА НА СИДП” – раздел „допълнителни документи”.
Комисията проверява служебно представителството на кандидата в ТР.
8.2. Декларация №2 – приложение №2 за съгласие за обработване на лични данни
(приложение №2) – по образец към документацията.
8.3. Документ за внесена гаранция за участие в търга – представя се в сканиран вид,
като прикачен файл. Комисията проверява служебно датата на постъпване на гаранция и
съответствието и с заявения обект за участие
8.4. Декларация №3 - приложение №3 за липсата на отрицателна търговска репутация,
по прекратени или приключили договори, или за неизвършване на дейности или за липсата на
приключили договори – представя се подписана в сканиран вид, като прикачен файл в раздел
„Изисквани документи“.
8.5. Пълномощно – в случаите, когато участникът се представлява на търга от
пълномощник.
УКАЗАНИЯ: Допълнителната декларация по чл.18, ал.1, т.3
от Наредбата,
попълнена от останалите лица, представляващи участника и документите по т.8.2, 8.3 и
8.4 се представят в сканиран вид, като прикачени файлове в раздел „Изисквани
документи“ в електронната платформа.
9. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни
обединения, документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо
лице, включено в обединението.
10. При продажбата на добита дървесина не се изисква купувачите да бъдат вписани в
публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от Закона за горите.
11. Документите за участие в търга се представят в електронен вариант в указания срок за
регистрация в т. 6.1.
12. Допускането до участие в търга и начинът на он-лайн наддаването са съгласно
условията на електронния търг.
13.1.Електронният Търг ще се проведе на 30.09.2020 г. с начален час 10:00 часа в
интернет платформата на СИДП ДП – гр. Шумен, с електронен адрес: https://sale.uslugi.io/sidp;
13.2.Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след
потвърждаването на която започват стъпките на наддаване. Всички участници са длъжни да
потвърдят началната цена в 3-минутен времеви интервал. Участник, който не потвърди
началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие
се задържа. Електронният търг приключва с изтичането на триминутния интервал без
потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно стъпката
на наддаване. Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на

наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва според
времето на потвърждаване в полза на първите по време. След приключването на наддаването на
електронната платформа се визуализират резултатите от търга спрямо последно потвърдената
стъпка на наддаване на всеки от участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се
прилагат към протокола по чл. 74“в“, ал. 5 от Наредбата и съдържат данни за: наименование на
участника, размер на потвърдената цена съгласно стъпката на наддаване или начална цена и
време на потвърждението.
13.3. Повторен търг в случай, че при провеждане на първоначалния обявен търг
възникне доказан технически проблем се провежда на 05.10.2020 г. с начален час 10:00
часа по реда на чл.74“а“, ал.1, т.11 от Наредбата.
УКАЗАНИЯ:
1. За участие в повторния търг, лицата регистрирали се за участие в първоначалния
търг задължително следва да извършват пререгистрация до изтичане на крайния срок за
регистрация за участие в повторния търг. Неизвършилите пререгистрация не получават
универсален регистрационен код.
2. Лица, неуспели да извършат регистрация за участие в първоначалния търг, който
е отложен поради възникнал технически проблем от страна на продавача, могат да се
регистрират за участие в повторния търг до изтичане на крайния срок за регистрация и
след представяне на всички необходими документи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Отразяването на съответното наддавателно предложение на даден
участник в системата на продавача, зависи от скоростта на ползваната от него интернет
връзка. За последно наддавателно предложение се приема това, което е последно достигнало
и регистрирано в системата на продавача.
14. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на добити количества дървесина
на ТИР станция е в размер на 5 % /пет процента/ от достигнатата цена за обекта, и следва да
бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.
ЗАБЕЛЕЖКА: Гаранцията за изпълнение се внася по банков път по сметката на ТП
„ДГС Върбица“: IBAN: BG09CECB979010C7744201, BIC: CECBBGSF, при Банка: ЦКБ АД,
клон Търговище, офис гр. Върбица, или се представя под формата на банкова гаранция.
Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, учредена в полза на ТП „ДГС
Върбица“ – безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на
договора, като срокът и на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата,
посочена като крайна дата за изпълнение, съгласно проекта на договора. В представената
банкова гаранция, трябва да е налице изрично изявление , че същата се освобождава само след
писмено известие от Продавача.
Купувачът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
15. Участникът (купувачът) обявен за спечелил търга за обекта, сключва договор за
покупко-продажба с директора на ТП „ДГС Върбица“, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни,
считано от датата на влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и за определяне
на купувач, или в същия срок от издаването на заповедта, ако е допуснато предварително
изпълнение. Плащането от извършената дейност се осъществява по банков път, по сметката на
ТП „ДГС Върбица“, съгласно тръжните условия и клаузите от проекта на договора.
16. Задължително условие на процедурата:
16.1. Спечелилият търга участник, при подписване на договора, представя пред
Продавача следните документи:
16.1.1. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на
договора в размер на 5 % от стойността на договора (в зависимост от направения от кандидата
избор за формата на гаранцията – внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция).
16.1.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на

Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, където кандидатът е регистриран;
16.1.3. Удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че кандидатът
няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган
- с едномесечен срок на валидност.
16.1.4. Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, удостоверяващ,
че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП
Шумен – с едномесечен срок на валидност.
16.2. Задължително условие на процедурата:
16.2.1. Ако спечелилият участник откаже да подпише договор, или в случай, че при
сключване на договора се установи, че определеният за купувач участник, не може да
представи съответните документи, удостоверяващи изпълнението от него страна на
изискванията по т.16.1 от настоящите условия, договор със същия не се сключва, а внесената
от него гаранция за участие се задържа в полза на ТП „ДГС Върбица“, като се поканва
класираният на второ място участник да сключи договор при условията на офертата му, като по
отношение на този участник също се прилагат изискванията на т.16.1 от настоящата заповед.
16.2.2. Обстоятелствата по Декларация Приложение №3, заявени от участникът определен
за купувач, се проверяват служебно от представителите на ТП преди сключване на договора ,
като в случай, че се установи невярно декларирани обстоятелства директорът на ТП отменя
заповедта за определяне на купувач, и задържа внесената от него гаранция за участие, като за
сключване на договор да обекта се поканва класирания на второ място участник по параметрите
на предложената от него цена.
16.2.3.Документите, съдържащи невярно декларирани обстоятелства, се изпращат на
съответните компетентни органи за произнасяне.
17. Спечелилият търга, след сключване на договора заплаща авансова 100% (сто
процента) от достигнатата при търга обща цена, с включен и начислен ДДС.
18. На основание чл. 74 „а“,, ал. 11, 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 НЕ ДОПУСКАМ за съответния
обект участниците да наемат подизпълнител/и.
19. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на издаване на
превозен билет на базата на издадена фактура и извършено плащане, като от датата на
съставянето на предавателно-приемателния протокол, за КУПУВАЧА възниква и задължението
да осигури охрана от незаконни посегателства върху приетата от него дървесина.
20. Краен срок за изпълнение: 31.10.2020 г.
21. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, със следното съдържание:
21.1. Препис от заповедта за откриване на търга;
21.2. Тръжни условия.
21.3. Проект на договор;
21.4. Декларации – приложения №1, №2 и №3 (съответно, по образците на приложения
№1 , №2 и №3)
21.5 Приложение №1
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „Североизточно
държавно предприятие“ ДП гр. Шумен.
Определям лице за контакт :
1. Красимир Христов – системен администратор в СИДП ДП – тел. 0879019650
2. Серкан Мехмед – лесничей при ТП „ДГС Върбица“ – тел. 0877424602

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Росен Русинов – зам.
директор при ТП „ДГС Върбица“ и Цветелина Христова - р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС
Върбица“.
………….П…………
ИНЖ. РОСЕН РУСЕВ
Директор на ТП „ДГС Върбица“

