2. ДРУГИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
2.1. Ред за провеждане на тръжната сесия.
2.1.1. Заявленията за участие заедно с изискуемите документи се подават в
запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител в
деловодството на „Здравец” ЕООД, гр.Трявна, съгласно заповедта, регламентираща
тръжната сесия. Върху плика кандидатът посочва своето наименование, номера на
обекта/обектите, вида на процедурата и контакти за връзка.
2.1.2. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
2.1.3. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите
документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
2.1.4. Документите може да се представят и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай
кандидатът е длъжен да представи на продавача всички документи, които не са в
електронен вид по реда на т.2.1.1., преди изтичането на срока за подаване на
документите за участие.
2.1.5. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и
представените от тях документи.
2.1.6. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните
упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства
представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията
отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с
документите му.
2.1.7. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното
постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
2.1.8. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на
кандидатите.
2.1.9. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията
предоставя на всеки от кандидатите пореден номер за участие.
2.1.10. Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната
цена и стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната
цена, като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков
сигнал.
2.1.11. Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които
вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от
председателя цена. Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и
другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
2.1.12. 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.
2.1.13. Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната
достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат,
класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект.
Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият и класираният
на второ място се определят чрез жребий.
2.1.14. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили
еднаква цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се

определя посредством жребий. Когато в явния търг участват повече от един кандидат,
потвърдили само началната цена, спечелилият и класираният на второ място се
определят посредством жребий.
2.1.15. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
2.1.16. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране
на кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, открил тръжната сесия,
ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането й.
2.2. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил
процедурата, за:
2.2.1 класиране на кандидатите и определяне на купувач, или
2.2.2. прекратяване на търга.
2.3. Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на
комисията и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет
страницата на община Трявна
2.4. Когато на търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един
кандидат, но при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият
кандидат се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта
начална цена за обекта, след потвърждаването и.
2.5. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се
обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена
за обекта.
2.6. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадено нито едно заявление за участие;
2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга;
3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга,
които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е
обявен;
6. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга
невъзможно и които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при
откриването й;
7. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по
договора.
2.7. Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само
когато първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е
обжалвано или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение.
2.8. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не
изявят желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се
прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват.
2.10. Сключване на договор
2.10.1 В срок от четиринадесет дни от датата на влизане в сила на заповедта или
от съобщаването й, при допуснато предварително изпълнение на същата, за определяне
резултатите от тръжната сесия кандидатът, класиран на първо място е длъжен да
сключи договор с „Здравец” ЕООД, гр. Трявна за закупуване на прогнозните
количества стояща дървесина на корен.

2.10.2 Ако в посочения срок класираният на първо място не сключи договора,
той губи правото да закупи стоящата дървесина на корен, а внесената от него гаранция
за участие в тръжната сесия остава в полза на „Здравец” ЕООД, гр.Трявна.
2.10.3 В горния случай Здравец” ЕООД, гр. Трявна поканва класираният на
второ място участник да сключи договор. Ако в срок от три работни дни от получаване
на поканата, класираният на второ място не сключи договор, той също губи правото за
закупуване на стоящата дървесина на корен. Внесената от него гаранция за участие в
тръжната сесия остава в полза на „Здравец” ЕООД, гр.Трявна, а дървесината се счита
за непродадена.
2.10.4. Крайният срок на договора е съгласно т. 4 от заповедта за откриване на
процедурата.
2.10.5. В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на
мобилизация, прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други
факти и събития, характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на
Страните и които същите не могат да отстранят със свое действие и/или бездействие,
поради което изпълнението на договора стане невъзможно и/или се забави, срокът на
договора се удължава с продължителността на срока, през който трае събитието.
В случай, че събитието продължи повече от 30 ( тридесет) дни, счита се, че е
налице обективна невъзможност за изпълнение на поетите от Страните насрещни
задължения, а действието на договора се прекратява по право
2.10.6. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно
приемателния протокол насажденията от обекта се предават на Купувача. От момента
на предаването върху него преминава и отговорността по осъществяване на
противопожарната охрана, и контрол срещу незаконна сеч в обекта.
2.10.7. При изчерпване на първоначално внесената авансова вноска Купувачът
внася нова в размер, съобразeн с наличната на временен склад дървесина подлежаща на
закупуване. Стойността на експедираната дървесина не може да надвишава наличната
към момента на товарене авансова вноска. В 5 – дневен срок след експедицията на
всяка партида, приета с протокола за кубиране на дървесината ДЛС издава конкретна
фактура на база издадените превозни билети.
2.10.8. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора,
включително и изменение на нормативната база съобразно, която те са определени,
страните сключват анекс за тяхното актуализиране.
2.11. При сключване на договор кандидатът представя:
2.11.1. Документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато
гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в
полза на на Здравец” ЕООД, банкова гаранция за изпълнение на договора;
2.11.2. Документ за внесена или учредена в полза на „Здравец” ЕООД, гр.
Трявна гаранция за изпълнение на договора съгласно т.3 от заповедта за откриване на
процедурата.
2.11.3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на
управителните органи на търговеца.
2.11.4. Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към
държавата (удостоверението следва да носи дата на издаване не по-ранна от един
месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията) - оригинал
или заверено от кандидата копие.
2.11.4. Заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии
за техниката, превозните и транспортни средства, с които ще се извършва добивът и
транспортирането на дървесината от обекта.
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2.12.1. Гаранциите за участие на спечелилия търга и на класирания на второ
място се задържат до сключване на договор.
2.12.2. Гаранцията за участие на класиралия се на второ място се освобождава в
срок до три работни дни от превеждането.
2.12.3. Гаранцията за изпълнение се връща след освидетелствуване на всички
сечища в обекта, транспортиране на дървесината от временните складове и плащане на
дължимите суми, в срок до три работни дни от превеждането .
2.12.4. Не се освобождава гаранцията за участие на участник, който е определен
за спечелил търга, но е отказал да сключи договор по предложената от него цена.
Внесената от него гаранция остава в полза на дружеството. В този случай за купувач се
определя участника предложил втората по големина цена. В случай, че и той откаже да
сключи договор, за него се прилагат горните разпоредби, а процедурата за обекта се
прекратява.
2.12.5. Не се връща гаранцията за участие на участник, който е подал жалба
срещу решението за класиране, до решаване на спора с влязъл в сила акт.
2.12.6. Не се връща гаранцията за участие на кандидата депозирал заявление за
оттегляне на заявлението след изтичане на крайния срок на подаване на заявленията.
Внесената от кандидата гаранция се задържа в полза на ДРУЖЕСТВОТО.
2.12.7. Не се връща гаранцията за участие, в случай че участниците в търга след
изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална
цена.
2.12.8. Внесените гаранции за участие на неспечелилите участници се
освобождават в срок до три работни дни от провеждането й, след изтичане на срока за
подаване на жалба срещу заповедта, с която е обявен резултата от търга и класирането.
В същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати при прекратяване на
процедурата.
2.13. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
2.13.1. Процедурата се провежда съгласно Закона за горите и 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.
2.13.2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на
маркираната за сеч дървесина и да води необходимата документация, съгласно
изискванията на Закона за горите и другите действащи подзаконови нормативни
актове.
2.13.3. Строителството на временни пътища и въжени линии за извоз на
дървесина от сечищата до временните складове се извършва от Купувача по одобрения
технологичен план и изготвените проекти за вьжените линии и е за негова сметка.
2.13.4. При възникване на проблеми във връзка реституционни процеси,
явяващи се причина за незапочване на сечта, или в случай, че сечта е започнала и се
наложи принудително спиране по горните причини, се сключва допълнително
споразумение между страните.
2.13.5. За допуснати от Купувача нарушения, същият се санкционира съгласно
Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни
актове.

