
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540153

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Котел

Пощенски адрес:
ул. ПРОФЕСОР П.ПАВЛОВ №.57

Пощенски код:
8970

код NUTS
Сливен

Лице за контакт

Ивайло Кънчев Русев

Електронна поща:
dgskotel@abv.bg

Телефон:
+359 885824761

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4788

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20995

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/71120

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/71120



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от
12 месеца“

II.1.2) Основен CPV код

42512000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

На основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
Директорът на ТП „ДГС Котел“ организира и провежда обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по
реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, а именно „Текущ ремонт, профилактика и
извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации“

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
1800

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Сливен

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от Закона за
обществените
поръчки, с предмет:

„Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за нуждите
на ТП ДГС Котел“ – за срок от 12 месеца

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност



Стойност, без да се включва ДДС
1800

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) 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: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след
отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В обществената
поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на
Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и който не отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор.
Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални способности

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
24-ноември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

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

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
26-ноември-2020



Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

10-ноември-2020

Възложител

Име и фамилия:

инж. Ивайло Русев

Длъжност:

Директор


