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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 МАДЖАРОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540338

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Маджарово

Пощенски адрес:
ул. ПЕТЪР АНГЕЛОВ №.7А

Пощенски код:
6480

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт



ANTONI IVANOV TODOROV

Електронна поща:
dgs_madjarovo@abv.bg

Телефон:
+359 889318788

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27761

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/74028

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/74028

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на гори

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и
монтаж на резервни части и консумативи по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“.

II.1.2) Основен CPV код

34300000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание



„Техническо обслужване на МПС, включващо  основен и текущ  ремонт, профилактика, диагностика, доставка и
монтаж на резервни части и консумативи  по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“.
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо
обслужване, основен и текущ  ремонт, профилактика, диагностика на МПС на ТП ДГС Маджарово, поради което
възниква необходимост и от доставка на резервни части, материали и консумативи за тях. Дейностите по
техническото обслужване и ремонта ще се извършват от специалисти на Изпълнителя, поради което е
целесъобразно той да доставя, поръчва резервни части, материали и консумативи. Дейностите са неразривно
свързани помежду си. Възлагането на услугата - техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части на
отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
22000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

34300000

50100000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Обект на изпълнителя, който следва да бъде на територията на ТП ДГС Маджарово, общини Маджарово,
Харманли и Симеоновград

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и
монтаж на резервни части и консумативи по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
22000

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
Възложителят не поставя изискване.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката.



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
1. Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална
квалификация за изпълнението на поръчката с придобито образование – минимум средно-техническо,
специалност ДВГ, електротехника или друга еквивалентна специалност.
Участникът доказва, че отговаря на изискването, чрез попълване на съответната част от ЕЕДОП. Посочва
информация за имената и образованието на лицата, които ще изпълняват поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва
декларираната в ЕЕДОП информация - списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението, както и
данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи
за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ
орган, евентуално web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, разполагаща с техническо
оборудване за извършване на дейностите, в която ще се извършват ремонтите, предмет на настоящата
процедура - сервизна база, търговски обект, помещение или друго, находящо се на територията на общини
Маджарово, Харманли, Симеоновград.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част
IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП като предостави информация за налична сервизна база с посочен адрес и контакти
(телефон и e-mail) и техническото оборудване, с което разполага сервизната база.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва
декларираната в ЕЕДОП информация – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката с посочване дали са собствени или наети, заедно с
документ за извършване на дейността на посочения адрес – договор за наем или друг вид ползване, документ за
собственост и т.н.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Гаранцията за изпълнение на договора съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е в размер на 4 (четири) % от стойността на
поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
1. банкова гаранция или

2. парична сума, внесена по сметка на ТП ДГС Маджарово:

Банка “ЦКБ”, клон Хасково,

IBAN: BG63 CECB 9790 10F0 6685 00, BIC КОД CECBBGSF

3. застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се представя преди подписване на договора от участника, определен за изпълнител на
поръчката.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

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

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за
изпълнението на поръчката

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
30-септември-2020

Час
17:00

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
01-октомври-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.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически
или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
доставки и/или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
подава самостоятелно оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в
едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Не се допуска представянето на варианти. Не може да участва във възлагането на обществена поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства,
посочени в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от
ЗОП и посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП.
Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици, се отстранява от процедурата, освен когато не са налице условията по чл. 4
от същия закон.

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
На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП,решението подлежи на обжалване в 10 - дневен срок, считано от изтичане на
срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26-август-2020


