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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540099

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Малко Търново

Пощенски адрес:
ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ №.8

Пощенски код:
8162

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт



Marin Geliazkov Padinkov

Електронна поща:
dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com

Телефон:
+359 0889130188

Факс:
+359 059523096

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27675

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/88715

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/88715

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване и контрол на горски територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на
резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново”

II.1.2) Основен CPV код

50000000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на
резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново”



II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
65000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
гр. Бургас или гр. Малко Търново

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „Предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като
избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извършва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от подписването на договора услуги по Техническо обслужване на автомобилите собственост на ТП ДГС
Малко Търново, както и доставка на резервни части по предмет и обем съгласно Техническата спецификация на
поръчката.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
65000

Валута
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.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз



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

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
Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица
– в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
3.3. Изисквания за технически и професионални способности:

3.3.1. Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение предмета на поръчката (минимум двама),
които имат професионален опит за изпълнението на предмета на поръчката. Обстоятелствата удостоверяващи
изискването се описват в еЕЕДОП.
3.3.2. Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на гр. Бургас или гр. Малко Търново, в който ще
бъде извършвано техническо обслужване и ремонта на автомобилите. Обстоятелствата удостоверяващи
изискването се описват в еЕЕДОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

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.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
03-декември-2020

Час
23:59

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

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
07-декември-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя, чието решение се обжалва.

Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия и бездействия протича по реда на чл.
196 и сл. от ЗОП.
Срокове.

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците следва да съблюдават и
разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26-октомври-2020




