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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена 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 ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

2016176540237



Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

гр.Гурково

Пощенски адрес:

ул. ПРОХОДА №.1

Пощенски код:

6199

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Керка Иванова Денчева

Електронна поща:

keri1010@abv.bg

Телефон:

+359 887220057

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/18587

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност

Стопанисване на горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни
изделия по обособени позиции



II.1.2) Основен CPV код

18100000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни
изделия по обособени позиции:
I.Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици,
предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки
II.Доставка на обувни изделия

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции

2

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Най-ниска оферта

3334.35

Най-висока оферта

4700

Валута

BGN

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

I. Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици,
предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки

Обособена позиция №

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

18100000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение

административната сграда на ТП ДГС Гурково,п.к 6199, ул.Прохода №1, обл. Стара
Загора

II.2.4) Описание на обществената поръчка

I.Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици,
предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

II.Доставка на обувни изделия

Обособена позиция №

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

18800000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение

административната сграда на ТП ДГС Гурково,п.к 6199, ул.Прохода №1, обл. Стара
Загора

II.2.4) Описание на обществената поръчка



II.Доставка на обувни изделия

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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 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.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС

2020/S 187-449287

Раздел V: Възлагане на поръчката (1)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

73

Обособена позиция № (в приложимите случаи)

1

Наименование



I. Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици,
предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

23-ноември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

2

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Най-ниска оферта

2810.25

Най-висока оферта

3500

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

БУЛТЕКС 99 ЕООД

Национален регистрационен номер

115784032

Пощенски адрес

Държава

България

Град

Пловдив

Пощенски адрес

бул.Васил Априлов №31

Пощенски код



4000

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Електронна поща

office@bultex99.com

Телефон

+359 32907700

Факс

+359 32909709

Изпълнителят е МСП

да

Раздел V: Възлагане на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

74

Обособена позиция № (в приложимите случаи)

2

Наименование

II.Доставка на обувни изделия

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

23-ноември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

2

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Най-ниска оферта

524.1

Най-висока оферта



1200

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

БУЛТЕКС 99 ЕООД

Национален регистрационен номер

115784032

Пощенски адрес

Държава

България

Град

Пловдив

Пощенски адрес

бул.Васил Априлов №31

Пощенски код

4000

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Електронна поща

office@bultex99.com

Телефон

+359 32907700

Факс

+359 32909709

Изпълнителят е МСП

да

Раздел VІ: Допълнителна информация

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

съгл. чл.197 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24-ноември-2020


