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Обявление за поръчка
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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 СВИЛЕНГРАД"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540027

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Свиленград

Пощенски адрес:
ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.42

Пощенски код:
6500



код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Mihail Manolov Mihaylov

Електронна поща:
dgssvilengrad@b-trust.org

Телефон:
+359 885636011

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27501

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/96917

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/96917

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Териториално поделение на държавно предприятие с основна дейност Горско стопанство съгласно чл.165 от ЗГ

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС , доставка на
резервни части за МПС по заявка на ТП „ДГС Свиленград“

II.1.2) Основен CPV код

50000000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание



В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо
обслужване – основен и текущ ремонт, диагностиране, профилактика на МПС на ТП ДГС Свиленград , 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 по между 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
10000

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 - IA23

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Административната сграда на ТП ДГС Свиленград

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо
обслужване – основен и текущ ремонт, диагностиране, профилактика на МПС на ТП ДГС Свиленград , 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 по между 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.
Ремонтните дейности и експлоатационното поддържане трябва да отговарят на техническите изисквания на
производителите за безопасна експлоатация.
Броят на автомобилите, подлежащи на техническо обслужване и/или ремонт, съгласно настоящата документация
може да бъде:
• Намаляван, поради извеждане на автомобили от експлоатация или други причини или

• Допълван с допълнително придобити автомобили, които могат да бъдат от същите марки или от други марки,
които не са посочени в предмета на поръчката.
За всяка промяна на броя на автомобилите, подлежащи на техническо обслужване Изпълнителят ще бъде
писмено уведомен от Възложителя.
В предмета на обществената поръчка не се включва годишния технически преглед на автомобилите.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност



Стойност, без да се включва ДДС
10000

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
не се поставят

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
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).
2.3.2. 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 общ.Свиленград



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 Свиленград:

Банка: ЦКА АД

IBAN : BG13 CECB 9790 10F0 2135 00

BIC: CECBBGSF

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

В случай на представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, същата трябва да бъде открита със срок
на валидност не по-малко от 30 календарни дни, след изтичане срока на договора, като същата следва да бъде
неотменяема и безусловна, като се посочва и Решението на Възложителя, с което участникът е определен за
изпълнител.
По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .

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
07-януари-2021

Час
23:59

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
08-януари-2021

Час
13:30

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.
Съгласно чл. 101, ал. 8-11 ЗОП, 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.

Забележка: Съгласно т.45 от ДР н ЗОП „свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т.13 и т.14 от ДР на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен
включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния
орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
юридическо лице.
Обстоятелството се декларира в част III б.Г на ЕЕДОП, а преди сключване на договора избраният за изпълнител
представя Декларация за липса на свързаност с друг участник

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
Съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03-декември-2020


