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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433899-2020:TEXT:BG:HTML

България-гр. Гурково: Железария
2020/S 180-433899

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково“
Национален регистрационен номер: 2016176540237
Пощенски адрес: ул. „Прохода“ № 1
Град: гр. Гурково
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 6199
Държава: България
Лице за контакт: Керка Денчева — зам. директор
Електронна поща: dgsgurkovo@uidp-sliven.com 
Телефон:  +359 887220057
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18587

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://app.eop.bg/today/74122
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://
app.eop.bg/today/74122

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца“

II.1.2) Основен CPV код
44316000 Железария

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки
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II.1.4) Кратко описание:
Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали по заявка на възложителя.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали по заявка на възложителя съгласно 
техническата спецификация към документацията за поръчката.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят няма изискване за упражняване на професионална дейност във връзка с вписването в 
професионални или електронни регистри.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
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Участникът трябва да разполага с търговски обект — магазин или склад на територията на област Стара 
Загора — доказва се с акт за собственост или договор за наем. Участникът да има опит в изпълнението 
на поръчки с идентичен или сходен предмет и обем през последните 3 (три) години от датата на 
подаване на заявлението.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Един сключен и изпълнен договор.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Участникът следва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказателство за това е списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
За изпълнение на предмета на обществената поръчка участниците трябва да разполагат с търговски 
обект (собствен или нает) за продажба на електро и железарски материали на територията на област 
Стара Загора. Доказателство за това е документ за собственост или договор за наем.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето 
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/10/2020
Местно време: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/10/2020
Местно време: 10:00
Място:
В системата.
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Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП — в 10 (десет) дневен срок след изтичане на 7 (седем) дни от 
публикуване в РОП на обявлението за обществена поръчка.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/09/2020
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