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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 ЦАРЕВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540241

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Царево

Пощенски адрес:
ул.ХАН АСПАРУХ № 25

Пощенски код:
8260

код NUTS
BG България 



Лице за контакт

Иванка Пеева Желязкова

Електронна поща:
forest.consult59@gmail.com

Телефон:
+359 4529881

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dgstsarevo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/24280

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горите, управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закон за горите и Закон за
лова и опазване на дивеча

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и
други подобни услуги), както и сходни услуги за употребявани автомобилни гуми

II.1.2) Основен CPV код

34330000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и
други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и
други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми и/или такива за новопридобити за моторни
превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за срок до 24 месеца”,

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)
20000

Валута
BGN



II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

34330000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Специализираната база разположена, в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Царево" - общ. Царево, гр.
Царево - ул. "Михаил Герджиков" № 15

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обектът на обществената поръчка е „изпълнение на доставки, осъществени чрез покупка…”, по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 2 от ЗОП, а второстепенният обект е „предоставянето на услуги…“ на основание чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Настоящата обществена поръчка попада в хипотезите на смесените обществени поръчки, съгласно чл. 11, ал. 1 и
ал. 2 от ЗОП, включваща повече от един обект – услуги и доставки, но се възлага като доставка, съобразно
предписано от законодателя в чл. 11, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
- Финансирането на поръчката е осигурено със собствени средства, от обичайна търговска дейност на
стопанството.
- Предназначението на настоящата обществена поръчка е свързано с осигуряване (доставка) на нови,
неупотребявани гуми, с включен демонтаж, баланс и монтаж, както и услуги по демонтаж, лепене, баланс,
изправяне на джанти, вулканизация, монтаж и други сходни на тях услуги на употребявани автомобилни гуми –
собственост на възложителя. МПС, вида и размера на гумите, както и видовете услуги за целия срок на договора
са прогнозни – описани в Техническата спецификация (Приложение № 6), и са неразделна част от настоящата
процедура.
Възложителят си запазва правото да допълва и/или изменя списъка с вид и размер на гумите, както и вида на
услугите, според възникналата необходимост и при настъпване на обстоятелства, които не са му били известни
към момента на възлагане на обществената поръчка, включително и при необходимост от бракуване на някое от
посочените МПС.Офертите на кандидатите се оценяват по предварително утвърдена методика за оценка,
съгласно Приложение № 7. Предлаганите нови и неупотребявани автомоби лни гуми – включени в горепосочения
списък, както и тези заявени извън него, включително и гуми за новопридобити от възложителя автомобили,
следва да бъдат оригинални (или еквивалентни) и нерециклирани.
Точното описание на работните характеристики и функционални изисквания на изброените автомобилни гуми е
добавено прилагателното „еквивалентен/о” („равнозначен/о”), по смисъла на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Еквива лентната
форма може да бъде по отношение както на нейния производител, така и относно работните (техническите)
характеристики на продукта (автомобилната гума).

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
2021/S 074-186533

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1709

Наименование
„Доставка, чрез закупуване на нови неупотребявани гуми (ведно с включена цена на труд за монтаж, демонтаж и
други подобни услуги), както и услуги по демонтаж, лепене, баланс, изправяне на джанти, вулк

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
28-юни-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
20000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
20000

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
BG България 

Електронна поща
autokom_2@abv.bg

Телефон
+359 9893611

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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05-юли-2021




	

