
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2716

Поделение
Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево

Изходящ номер
ПО-09-23

от дата
11-май-2021

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

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 НОВО ПАНИЧАРЕВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540275

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Ново Паничарево

Пощенски адрес:
ул.ДЕВЕТИ МАЙ №.43

Пощенски код:
8152

код NUTS
Бургас

Лице за контакт

Katya Ivanova Dimitrova

Електронна поща:
katy_dimitrova@abv.bg

Телефон:
+359 889815798

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://dgsnovopanicharevo.uidp-sliven.com/



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/1282

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горите - управление ,възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“

II.1.2) Основен CPV код

44621200

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

1 /един/ брой котел на твърдо гориво с прилежащото му допълнително оборудване за отопление на
администратиата сграда на стопанството.
Срок и място за изпълнение на поръчката:

 Срок на изпълнение на поръчката е 12 месеца от сключване на договора

 Място на изпълнение на поръчката: админисративната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево” находяща се в с Ново
Паничарево, ул. „Девети май“, №43, общ. Приморско

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)
7631.18

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Югоизточен



Основно място на изпълнение
административната сграда на ТП ДГС Ново Паничарево

II.2.4) Описание на обществената поръчка

"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА 1 /един/ брой котел на твърдо гориво с прилежащото му
допълнително оборудване за отопление на администратиата сграда на стопанството.

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

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
РГ-03-29

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
28-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
2

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

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
7631.18

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
6888.50

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
СИДИЕЛ ЕООД

Национален регистрационен номер
102807680

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Бургас

Пощенски адрес
ул.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №.69 ет.2

Пощенски код
8000

код NUTS
Бургас

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
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

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,т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11-май-2021


	

