
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 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

Интернет адрес/и

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

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

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/137592

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/137592



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12
месеца“

II.1.2) Основен CPV код

90900000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

. Настоящата процедура има за цел да се избере Доставчик на хигиенни материали  почистващи препарати и
пособия, съгласно техническата спецификация приложена към настоящата документация = Срокът за изпълнение
на доставката – 12(дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на финансовият
ресурс  посочен от Възложителя= Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП ДГС
Свиленград ,находяща се в град Свиленград, ул.“Цар Симеон Велики“ № 42.Прогнозна стойност: 2000.00 (две
хиляди ) лева без ДДС. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс,
като може при необходимост да заявява допълнително доставка и на други , извън посочените в Техническата
спецификация, артикули в рамките на общата стойност на сключеният договор. Финансирането по настоящата
поръчка ще се извършва от бюджета на Възложителя

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
2000

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
България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Настоящата процедура има за цел да се избере Доставчик на хигиенни материали почистващи препарати и
пособия, съгласно техническата спецификация приложена към настоящата документация
2.Срок и място за изпълнение на поръчката.

2.1.Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на доставката – 12(дванадесет) месеца от датата на
сключване на договора или до достигане на финансовият ресурс посочен от Възложителя
2.2. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП ДГС Свиленград ,находяща се в град
Свиленград, ул.“Цар Симеон Велики“ № 42.
3. Прогнозна стойност на поръчката. Финансиране и начин на плащане

Прогнозна стойност: 2000.00 (две хиляди ) лева без ДДС.

/Прогнозната стойност не може да бъде надвишавана/

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс, като може при
необходимост да заявява допълнително доставка и на други , извън посочените в Техническата спецификация,
артикули в рамките на общата стойност на сключеният договор.
Финансирането по настоящата поръчка ще се извършва от бюджета на Възложителя.

Всички плащания по договора ще се извършват по банков път в лева. Възложителят заплаща на Изпълнителя
доставените хигиенни материали,почистващи препарти и пособия срещу издадена фактура, за всяка извършена
доставка, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след извършване на доставката и представяне на фактура и
подписан приемателно предавателен протокол

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2000

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



Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник,
който:е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 –
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с
влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; има
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. е
налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; е установено, че:а) е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установе е
налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; няма право да участва в обществени поръчки на
основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.
По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като,
Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или
участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:обявен е в несъстоятелност или е в производство
по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

не се поставят

III.1.3) Технически и професионални способности

не се поставят

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

не се поставят

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
04-юни-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите



Дата
07-юни-2021

Час
13:30

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

инж.Михаил Михайлов

Длъжност:

Директор


	

