
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540031

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Бургас

Пощенски адрес:
ул. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 8, ет.2

Пощенски код:
8000

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Електронна поща:
velinakov@abv.bg

Телефон:
+359 889696907

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.dgsburgas.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/12735

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/73126

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/73126



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други
необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”

II.1.2) Основен CPV код

79822100

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и опазване на дивеча за нуждите на
за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”, като следните неизчерпателно изброени такива: Разрешителни за индивидуален
лов, Разрешителни за групов лов , Позволително за ползване на недървесни горски продукти, Регистър на
пластмасовите пластин, Констативен протокол за нарушения,  Акт , Разписка за отговорно пазене , Дневник на
горския надзирател, Карнет  – опис , Регистър за проведените сечи в горите; Разрешителни за достъп до горските
територии Технологичен план за залесяване, Карнет за инвентаризация на горска култура, Разплащателен
протокол , Книга на горския разсадник , Превозни билети за транспортиране на недървесни горски продукти,
Табели и други нагледни материали, които дават указания или забрани свързани със защита и опазване на
горските територии по образец на Възложителя

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
3000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
ТП „ДГС Бургас”, гр.Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” № 8, ет. 2

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други
необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” съгласно техническа спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена



II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
3000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и
изискванията на възложителя, посочени в документацията и има право да изпълнява предмета на поръчката,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.2.За участие в поръчката участникът подготвя
и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата и в
документацията за обществената поръчка.3. Участниците – юридически лица в поръчката се представляват от
законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в поръчката, което се доказва с
пълномощно.4.Участниците – обединения, които не са юридически лица, представят към офертата си копие от
документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка: описана в документацията 5.При изпълнение на поръчката участниците могат да ползват
подизпълнители, като същите трябва да отговарят на изискванията за лично състояние и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от поръчката.6. За възлагане на поръчката едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.7. За възлагане на поръчката, лице, което участва в обединение или е
дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.8. Съгласно
чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата поръчка. Съгласно
§ 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:§ 1, т. 13 от ДР на
ЗППЦК „Свързани лица“ са: а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г)
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е
налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да
определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно
юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице. 9. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в
процедурата, включително и чрез гражгражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 10. Съгласно чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Лице, заемало
висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията
си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския
съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да
участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние



Не се поставят.

III.1.3) Технически и професионални способности

Да разполага с необходимото техническо оборудване - производствени мощности за изработване на
формулярите, предмет на обществената поръчка.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1.Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в
която е установен, а именно:
1.1.Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла на ТЗ;

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
09-септември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
15-септември-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)



1. Офертата следва да съдържа:

1.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), който се представя в съответствие с
условията на Възложителя при спазване разпоредбите на чл. 67 от ЗОП и чл. 41 - 43 и чл. 45 от ППЗОП.
1.2 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (когато е приложимо).

1.3 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения (когато е приложимо).

1.4 Административни сведения за участника – Приложение №1

1.5 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
1.6 Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя – изготвя се по образец Приложение № 2.
ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или
упълномощено лице. Техническото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което го подписа и
лицето, което подписва/подава офертата съвпадат.
11.7 Ценово предложение, изготвя се по образец – Приложение № 3.

Забележка:

Участникът следва да се придържа към посочената максимална допустима стойност и да не оферира по-високи от
предвидените, в противен случай същият ще бъде отстранен от участие.
Ценовото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или упълномощено лице.
Ценовото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което го подписа и лицето, което
подписва/подава офертата съвпадат.

VI.1) Дата на изпращане

21-август-2020

Възложител

Име и фамилия:

инж. Кирил Петков

Длъжност:

Директор ТП "ДГС - Бургас"


