
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2716

Поделение
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС"

Изходящ номер
ПО-09-58

от дата
21-декември-2020

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
21-декември-2020

Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

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 БУРГАС"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540031

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Бургас

Пощенски адрес:
ул. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 8, ет.2

Пощенски код:
8000

код NUTS
Бургас



Лице за контакт

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Електронна поща:
velinakov@abv.bg

Телефон:
+359 889696907

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/12735

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
управление, стопанисване и опазване на горски територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС
БУРГАС“

II.1.2) Основен CPV код

34351100

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“. 

Срок на изпълнение - 24 месеца.

Обемът на поръчката следва да е съгласно Техническата спецификация.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

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

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
12000

Валута
BGN



II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Бургас

Основно място на изпълнение
Доставките, монтажа, демонтажа и баланса ще се осъществяват в техническия пункт (сервиз) на изпълнителя,
находящ се на не повече от 10/десет/ км от административния адрес на Възложителя.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу заплащане „Доставка, демонтаж, монтаж и
баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“ за срок от 24 месеца, в съответствие с
Техническа спецификация, Техническо и Ценово предложение, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му
плати възнаграждение в размер, по начин и в срокове, определени в договора.

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 188-453436

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
23



Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
09-декември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
4

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
4

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

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

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
2125

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
АУТОКОМ 2 ЕООД

Национален регистрационен номер
102920475

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Бургас

Пощенски адрес
ул. Сан Стефано бл.2

Пощенски код
8000

код NUTS
Бургас

Електронна поща
autocom_2@abv.bg

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
чл. 197, ал. 1 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21-декември-2020


