3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
В тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории, може да участва
кандидат, който
3.1. 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;
3.2. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
3.3. не е в производство по ликвидация;
3.4. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната
разпоредба на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с управителя на дружество
3.5. не е сключил договор с лице по чл. 68 Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
3.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
3.7. няма парични задължения към дружество или община Трявна
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
3.8. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила
акт на компетентен държавен орган;
3.9. е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната
дейност;
3.10 е внесъл гаранция за участие в търга
3.11. Изискванията на т. 3.1, 3.4 и 3.6 се отнасят за управителите или за
лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
участникът е регистриран.
Изискванията по т. 3.1 и 3.6, се прилагат както следва:
- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено
управлението на един съдружник или на друго лице;
- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;
- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
участника;
- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България.

Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, изискуемите
документи, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
3.12. разполага с минималният брой собствена или наета техника и
средства, осигуряващи извършване на ползването на дървесина от съответния
обект, както и наети на трудов или граждански договор работници,
съответстващи на представената техника, а именно:
За обект № 2001 - № 2013
Моторен трион – 2 бр.;
Назначен работник с квалификация „Моторист на моторен трион“ или
еквивалентна – 2 бр;
Назначен работник 3 - бр
Специализиран колесен трактор за извоз - 1 бр.;
Назначен работник с необходимата за управление на съответния тип
механизирано средство квалификация – 1 бр

За обект 2014
Моторен трион – 2 бр.;
Назначен работник с квалификация „Моторист на моторен трион“
еквивалентна – 2 бр
Назначен работник 2 - бр
Нает обоз - 1 бр. животни за извоз.;

или

Моторен трион – 2 бр.;
Назначен работник с квалификация „Моторист на моторен трион“ или
еквивалентна – 2 бр;
Назначен работник 3 - бр
Специализиран колесен трактор за извоз - 1 бр.;
Назначен работник с необходимата за управление на съответния тип
механизирано средство квалификация – 1 бр
3. При подаване на офертата кандидатът /когато е юридическо лице – лицата,
посочени в т.3.10. /удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по т. 3.1.÷ 3.8. с
декларации по образец, а обстоятелствата по т. 3.9. , 3.11. и 3.12. със съответните
документи.

