
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

ИН на регистрационната форма от ССИ (Формат : YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
20201015-02716-0001

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2716

Поделение
ТП ДГС Малко Търново

Изходящ номер
ПО-09-64

от дата
26-октомври-2020

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАЛКО ТЪРНОВО"

Национален регистрационен номер
2016176540099

Пощенски адрес
ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ №.8

Град
гр.Малко Търново

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
8162

Държава
България

Лице за контакт
Marin Geliazkov Padinkov

Телефон
+359 0889130188



Факс
+359 059523096

Електронна поща
dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com

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

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

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване и контрол на горски територии

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.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”

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
„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”



IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена
поръчка за услуга е на прогнозна стойност по-голяма или равна на 200 000 лв. без ДДС, Възложителят прилага
процедурите по чл. 18, ал.1, т. 1 – 11 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на настоящата ОП за ТП ДГС Малко
Търново е 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС, но съгласно Заповед № РД-10-8/22.01.2019 год. на
Директора „ЮИДП” ДП – гр. Сливен разполагаемият финансов ресурс за дейностите за цялото „ЮИДП” ДП -
гр.Сливен надвишава 280 000 лв. без ДДС.
Предвид, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне“, както и че не са налице основанията
за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице
предпоставката ОП да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.
По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността
при разходването на финансовите средства на Възложителя.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
65000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена
поръчка за услуга е на прогнозна стойност по-голяма или равна на 200 000 лв. без ДДС, Възложителят прилага
процедурите по чл. 18, ал.1, т. 1 – 11 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на настоящата ОП за ТП ДГС Малко
Търново е 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС, но съгласно Заповед № РД-10-8/22.01.2019 год. на
Директора „ЮИДП” ДП – гр. Сливен разполагаемият финансов ресурс за дейностите за цялото „ЮИДП” ДП -
гр.Сливен надвишава 280 000 лв. без ДДС.
Предвид, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне“, както и че не са налице основанията
за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице
предпоставката ОП да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.
По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността
при разходването на финансовите средства на Възложителя.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ



обявление

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.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.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Илия Янгьозов

VIII.2) Длъжност:

Директор


