
Аг[нция по оБщ[с1'в[!!и поРъ1!к!.1
!000 €офия' ул. '';1сге'' .1

е_па!!: аор(']аор.ья
1.1нтернет адрес: !||1р://ш\мц,.а(]р. ья

оБявА
за обществена поръчка на с1'ойност по ч:].20' ал. 3 о"г 30|[

Бъзложигел: }0гс;и'з': онно дър)кав1]о г!редприятис !! | 0.:;ивен
|!оделсгптте : 1ериториапно поделение /{ър;т<авно горско стопа]|ство Б,зхово
11артида в ре|'истъра на обществеппп:тс порънки: 02716
Адрес: гр.[";хово. т'':.[а;: €.тефано 1\э 13

"11ице за контак:: ин;&.!{ирил (ири'':ов

1)елефон: 0.178 88262
0 -тпа||: фз!! о19|;,дф;'!ц]!]'.1.]]]}

Аостьпт,т до документацията 3а поРъчката с ограпг:тен; [] .|{а [х] {1е

.(о:пълнител:ла г:нформашия мо)ке ,12 бъде по.т:увена от:
[] !-орепосонсното/ите ь:ясто/мсста |]а кон.1'акт

[] !ртг адрес: (-11о-1'!' /10сочсп1е ору? 0оРес)
исп|ане !|а докуп1енти и оферти пго нен ||ът: |] [а |х] не

()бект д:а поръч ка) а:

{ 1 (' ; Р,:и г.лсгв,_'

[\1 ,(,.. :а в:' и

[] !сл1'ги
[1редмет на поръ!!ка"|'а; ,,достАвкА |!А пРвпАРАти зА РАститв.'!нА зАщи.! А,
подоБРитвли зА по!1вА, т0Ров[ и дР. зА нуждитв нА тп'дгс влхов().,.

{(ратко описанпе: ]]оставка на |]репаРаги :]а рас1итс]]]!|1 защи';а_ :пс:]обри.1е:;г.т з21 почва. 1!рове и
дР. ]а ну'!(дите на [[1 ]{(1- Ёлховс-:

}{яс:'о на |!звърц|ва}|е: [орс:<и разсадг:ик ..1рънково.- при 1| ! 1|0 | Ё:хово

0бца прогнозна стойност на ||0Рьчката без !)1(

Фбособен:: !!0 }иц|!ш |к|''-|]]]]!' |'п

1\ ! 
'|' !!

Ёомер на обособена:'а позиц|'я:

:о)](1!:|о): [] ,{а [х] нс



| 
пр'.,'',. стойност (в 'пв.' без !!(1: | )

3абе.-тс.:;тскст. ['[ зт'т с;.узс;ст|т п': с птозот разёе.'т т'ттс;.тксх.'а 11ъп1!1' /;о.'!коп!о с'с; с;бос:о(;етутттт';е т':озштттуц'

){'словия, на кои |'о трябва да отговаРят учас'|'птици'ге (ко,,с;птт; е /?р|!.'!().}!с.!.11()):

в'|'.(|.:

!1зисквантлязал!|[|нотосъстоян||е:декларация']а]1и]!са;;аобстоятелства:;очл.54'ап.]от
3Ф[|' декларация :]а,.!и]1са на обстоятелства по ч,;;.55.ал' ] от 3Ф| !. декларация за нси']!]олзване на
подизпъл н ител и' адп.1инистративни сведения за ка!!дидата

!1равоспособност -]а 
упра1!{няване на професионална дейност:

}1кономическо и финансово със'|'оя!!ие: доставката да се осъществява франко [орски
разсадник..'1'ръ;;ково'' на 1[1"[|[ Блхово" в;'р'Б',:хово. като всички разх0ди същага са']а с1\'!стка

на изпълните]!я '

1ехни'псскт: тп професпонални слпособности: дос'! аве]111т11 сток11 да о1 г0варя на и3исквани'! ] а на
8ъ:]лоя<ителя описа!!и в техническага слецис|ип<а|1ия - всички г!Репарати.тоРове и др'
задъл)ките.]]]|о следва да фигурираг в (лисъка на разрешените ]а пре&'1агаг]е на пазара и употреба
продукти за растителна защита на Бъ;:гарска агенция за безопа|сност на хра!!ите и да са
под!одящи за прило)|(ение за сьответният вид ]|,[ощ и за борба със съответният ти|! вРедители и
подхранване !.!а почвата

!{ритерий за възлагане:

[] Фптимално съо1'нош|ение качество/цена въз ос}|ова на:

[] {{сна и качес1ве!|и локазатели

[] Разхоли и ка!|ес'гвени !|ока3атели

[! Ёиво на ра']ходи'ге

[х! Ёай-ниска цет;а

[1оказате;:и за оценка: [ 'г:о-тя'

!:!ме: [...... ! 1е:кест': [ |

€рок за п:олттаване на офертите:

[ата: 28.06.201 7г

€рок на валидност на офертите; 60 (тпестдесет) дни от крайния ! срок з!, де!1озиране на
оферти.

/1овп1оре п]е' к().1копп) ттът'тттт е тт ес ;бхс;0тт'тт с;1

!,1нформация относ||о запазени поръ(|ки (к0?0п1о е /1р1!'|о,у(!|\!о) :

[] [|орънката е ]апазена за специ;:;1изира}!и предприятия или к()()перации !!а хора с

увре)кда}|ия или за лица' чия]о основна цсл е соци:1пното инте] Риране на хора с

увре)+( 1{1ния и.]!и !!а \ора в неравнос:ойно по !о)!(сние

[] 14зпълнението на лоръчката е ограничсно в рамките на прогРа[|и за създаване на
защи1'ени работни п:еста



!ата гп нас |!а 0тваряне на оферт:пте:

!ата: 29.06.2017 г . от ! ].00 часа

йясто г:а отваряне на офертите: гр.Блхово' ул.,,€а;: €тефано,,
сграда |]а 1[1''[!-[ Ёлхово''

13. адшти н истративната

!:!нформация относно средства от [вропсйския съпоз:
Фбществената лоръчка е във връзка с лроект и/и.1ти програш1а' (;инансиран/а със с|]едства от
европейските фондове и програми: [] {а [] не
14дег:тификация на проекта' когато е !!рило'{имо: [......!

[ата на настоящата обява
]]ат'а: 20.06.201 7г.

?.'ьР ААа;,
,у-1:

Бъзлоэкител
1рите имена: ин:к. }{иколай Атанасов
Алъ:кност: Аиректор

.(1о0тзттс ш /!ечап1)


