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4. Определената гаранция за участие се внася поотделно за всяка позиция от съответния
обект, съгласно т. 2 от настоящата заповед, и е в размер на
от стойността на позицията.
4.1.Гаранцията за участие се внася единствено по банков път
всяка позиция
поотделно, по сметката на ТП
Нови пазар
при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.
Задължително
за участие, внесена поотделно за всяка позиция от
обекта, следва реално да е постъпила по посочената сметка на ТП ДГС Нови пазар - гр. Нови
пазар до края на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането първа и втора
дата на конкурса.
ЗАБЕЛЕЖКА:Гаранцията за участие, на определения за изпълнител участник, може да се
трансформира в гаранция за изпълнение. Условията за това се уточняват преди сключването
на договора.
5. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора за възлагане
изпълнението на дейността, представя гаранция за изпълнение в размер на
от
достигнатата по време на конкурса стойност (цена)за конкретната позиция, под формата на
парична сума - преведена по банков път по сметка на ТП ДГС Нови пазар
при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
или под формата на банкова гаранция. Определеният за изпълнител участник, избира сам
формата, под която да внесе гаранцията за изпълнение.
5Л. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва
да е издадена от българска банка, на български език, учредена в полза на ТП ДГС Нови
пазар,безусловна и неотменяема, представя се в оригинал при сключване на договора, като
срокът Й на действие следва да е не по-малък от един (1) месец след датата, посочена като
крайна дата на действие на договора (проект на договор). В този случай в нея трябва да бъде
посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.
6. Срокът за валидност на офертите е от датата на отваряне на офертите до сключване на
договор за възлагане изпълнението на дейността с определения за изпълнител участник.
7. Критерий за оценка и класиране на офертите - предложената икономически найизгодна оферта за съответната позиция.
8. Кандидатите могат да подават оферти за една, за повече от една или за всички
обособени позиции от обекта, но при условия, по начин и по ред посочени в условията за
провеждане на конкурса.
9. Цената на конкурсната документация е 50,00
без
9.1. Конкурсните документи за участие се заплащат в касата на ТП ДГС Нови пазар, или
по банков път:
при Банка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Заплащането на документите за участие се извършва всеки работен ден до 16,00 часа за
последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на
включително,
съответно за първа и за втора дата на конкурса.
9.2. Конкурсната документация може да се получи от деловодството на ТП ДГС Нови
пазар в работни дни до 16,00 часа за последния работен ден, предхождащ деня на
провеждане на процедурата, включително, съответно за първа и за втора дата на конкурса.
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10. Оглед на насажденията от позициите в обекта може да се извършва до 16,00 часа през
всички работни дни за времето до последния работен ден, предхождащ деня на
провеждането на процедурата, включително, за първа дата на
а при втората дата
- до 16,00 часа до последния работен ден, предхождащ деня определен за провеждане на
същата, включително,
присъствието на представител на ТП ДГС Нови пазар и след
представяне на документ за закупена конкурсна документация за участие за съответния
обект. Огледът се извършва с транспорт на кандидата и разходите са за негова сметка.
Н.До участие в процедурата се допускат български и/или чуждестранни юридически лица
- еднолични търговци и търговци по смисъла на ТЗ на Република България или съгласно
законодателството на държавата, където са регистрирани, като такива; закупили са
документация за участие за съответния обект; внесли са гаранция за участие - за всяка
заявена позиция от обекта; отговарят на изискванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за
горите и са изпълнили изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 22, ал. 5 отНаредба 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 (обн. в ДВ. бр. 96
от 06.12.2011
в сила от 06.12.2011
изм. и
бр. 90 от 16.11.2012
както и
изискванията по условията за провеждане на открития конкурс, утвърдени с настоящата
заповед.
12.0фертите за участие в процедурата, които са комплектувани, съгласно изискванията
посочени в условията за провеждането, се подават в деловодството на ТП ДГС
№ 1,ет.5 гр.
до
часа през работни дни за времето до последния
работен
ден,
предхождащ
деня
определен
за
провеждане
на
процедурата,
включително,съответно за първата и втората дата на конкурса.
13. Час, дата и място на провеждане на конкурса на първа дата:
За обект № 1 ТП ДГС Нови пазар- 10,00 часа на 28.06.2016 год.
Откритият конкурс ще се проведе в административната сграда на ТП ДГС Шумен,
№
гр. Шумен.
14. Час, дата и място на провеждане на конкурса на втора дата:
За обект № 1 ТП „ДГС Нови
- 10,00 часа на 01.07.2016 год.
Втората дата на конкурса ще се проведе в административната сграда на ТП ДГС
Шумен, ул.
№ 1,ет.5, гр. Шумен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на откритият конкурс за позициите от обекта,
включени в първата дата на конкурса, се провежда в следните случаи:
- Когато за конкретна позиция няма подадени заявления за участие.
- Когато за позицията има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.
С настоящата заповед, на основание чл. 16, 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 (обн. в ДВ. бр. 96
от
в сила от 06.12.2011
изм. и
бр. 90 от 16.11.2012
утвърждавам,
следните документи за участие в открития конкурс:
- Технологични планове на насажденията, от съответните позиции в обекта;
- Условия за реда и начина на провеждане на конкурса, с включени в тях списък на
изискуемите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в
конкурса, основания за отстраняване на кандидати или участници, критерии за оценка на
офсртите.начин на класиране на участниците и определяне на изпълнител;
- Образец на ценово предложение:
-

