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Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно ловно стопанство
Тополовград“ 
2016176540285 
ул. „Александър Стамболийски“ № 17 
Тополовград 
6560 
България 
Лице за контакт: инж. Станимир Атанасов Сотиров 
Телефон: +359 470-52210 
Електронна поща: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com 
Факс: +359 470-52210 
код NUTS: BG422
Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/2073

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: http://uidp-sliven.com/procedures/2073
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/
места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/
ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.5) Основна дейност

Друга дейност: горско стопанство

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

„Доставка чрез закупуване на фураж и фуражни смески за фазанария и
подхранване на дивеча за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“.

II.1.2) Основен CPV код

15712000
II.1.3) Вид на поръчка

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

mailto:dlstopolovgrad@uidp-sliven.com?subject=TED
http://www.uidp-sliven.com/
http://uidp-sliven.com/procedures/2073
http://uidp-sliven.com/procedures/2073


Доставка на концентриран фураж за фазанария по предварително зададени
рецепти — ОП1 и доставка на царевица за подхранване на дивеча — ОП2.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

Доставка на концентриран фураж
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15712000
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG343
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:
Доставка на фуражи във фазанария Долна топчия с. Трънково, общ Елхово.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Доставка на концентриран фураж по рецепти № 1 фазани 0—4 седмици — 1 000
кг, № 2 3—6 седмици 3 000 кг, № 3 6—8 седмици 3 000 кг, № 4 над 8 седмици 13
000 кг.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 13 000.00 BGN
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за покупки

Продължителност в месеци: 12
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
II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

Доставка на 150 тона царевица — зърно
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

03211200
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG343
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:
Фазанария на ТП „ДЛС Тополовград“ намираща се в с. Трънково общ. Елхово.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:



Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Раздел ІV: Процедура

Доставка на 150 тона царевица - зърно за подхранване на дивеча на територията
на ТП „ДЛС Тополовград“.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 57 000.00 BGN
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за покупки

Продължителност в месеци: 12
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

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

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:
1. Участникът трябва да разполага със сертификати за произход и качество на
доставяната стока 2. Да разполагат със служител-експерт компетентен да изготвя
рецепти за фуражните смески 3. Да разполага с МПС за извършване на
доставките.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

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

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



Раздел VІ: Допълнителна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

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

Дата: 29/05/2018
Местно време: 17:00

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: 30/05/2018
Местно време: 11:00
Място:
Гр. Тополовград, ул. „Алексанъдър Стамболийски“ № 17.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично
заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в
процедурата или техните упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване.

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

Комисия за защита на конкуренцията 
бул. „Витоша“ № 18 
София 
1000 
Британски Вирджински острови 
Телефон: +359 29884070 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
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 от ЗОП.

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

жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

23/04/2018
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