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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ВС-Тополовград:

Решение за откриване на процедура

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство

Решение номер РД-10-48 от дата 02.04.2019 г.

I: Възложител

Публичен

1.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен N0 (ЕИК): 2016176540285

В0422, ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД ТП НА ЮИДП ДП СЛИВЕН, ул. Александър Стамболийски №17, За: инж.

Николай Лафчиев, България 6560, Тополовград, Тел.: 0470 52210, Е-та11: (П$1оро1оу§гас1@шс1р-$Иуеп.сот, Факс: 0470 52210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (ГЖЬ): Ь11р8://шс1р-5Нуеп.сот/.

Адрес на профила на купувача (1ЖГ): Ьйрз://и1(1р-8иуеп.сот/811е-т1п/ргосе(1игез/1Ъгт/2984.

1.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

1.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка



Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

11.1) Вид на процедурата

Открита процедура

ШгЛравно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.!) Наименование

Доставка на фуражи и готови храни за животни и птици

1У.2) Обект на поръчката

Доставки

IV.З) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на фуражи и готови храни за животни и птици", разделен на две обособени позиции със съответни условия, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на концентриран фураж Обособена позиция № 2 - Доставка на 150 тона зърно

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

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

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV?) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 70000 ВОК

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ



V: Мотиви

V. 1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите

по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

У.З) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: —

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията

VII: Допълнителна информация

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

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Е-таН: срсас!тт@срс.Ъе,

Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

1ЖЬ: ЬЩг. /\у\у\у.срс.Ъ§.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.04.2019 г.

VIII: Възложител

VIII.!) Трите имена

инж. Николай Петров Лафчиев

У1П.2) Длъжност

Директор


