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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

"Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско -
бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части

II.1.2) Основен CPV код

50100000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предназначението на настоящата обществена поръчка е свързано с осигуряване на нормално техническо
състояние на моторните превозни средства (МПС) – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за да могат същите да се
ползват по предназначение при нормалната им експлоатация, включително в обстановка на тежки теренни
условия, предвид функциите на стопанството, определени със ЗГ и ЗЛОД. Дейностите включват техническо
обслужване и ремонт на машините, сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията
на производителя на съответната марка техника – ремонти, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности и
други сходни дейности (услуги) на тях, както и доставка и монтаж на резервни части и консумативи за тях.
Техниката е подробно изброена в техническата спецификация – приложение № 7, неразделна част от
документацията на процедурата.

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)
80000

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

50100000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката в гр.
Царево, общ. Царево, ул. "Михаил Герджиков" № 15

II.2.4) Описание на обществената поръчка

- Предметът на поръчката е:

„Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско -
бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, включително ремонт и доставка на резервни части и
консумативи за МПС – стопанисвани от
ТП „Държавно горско стопанство Царево”, за срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или
до достигане на максималния прогнозен финансов ресурс.Предназначението на настоящата обществена поръчка е
свързано с осигуряване на нормално техническо състояние на моторните превозни средства (МПС) –
стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, за да могат същите да се ползват по предназначение при нормалната им
експлоатация, включително в обстановка на тежки теренни условия, предвид функциите на стопанството,
определени със ЗГ и ЗЛОД. Дейностите включват техническо обслужване и ремонт на машините, сервизно
обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка
техника – ремонти, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности и други сходни дейности (услуги) на тях,
както и доставка и монтаж на резервни части и консумативи за тях. Техниката е подробно изброена в техническата
спецификация – приложение № 7, неразделна част от документацията на процедурата.
Видовете услуги, резервни части за всяко МПС са прогнозни, като възложителят не се задължава да ги усвои
(заяви) изцяло и не носи отговорност пред изпълнител за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде
изцяло изпълнен.
Изпълнителят следва да разполага и/или да ползва не по-малко от една специализирана/и (ремонтна/и,
сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката, разположени в териториалния
обхват на дейност на стопанството, като една сервизна база задължително следва да бъде в гр. Царево, съгласно
изискванията и условията посочени в техническата спецификация.
Описанието на най-често използваните резервни части и консумативи, без възложителят да се ангажира с тяхното
цялостно усвояване, е посочено в Приложение № 1 – неразделна част към тази спецификация.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 и чл. 49 ал. 2 от ЗОП, относно работните характеристики и
функционални изисквания на изброените (описаните) резервни части и консумативи да се счита добавено
прилагателното „еквивалентен/о” („равнозначен/о”) "или еквивалент" освен към изброените продукти по
Приложение № 1, така и навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български
стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически
спецификации; международни стандарти и др. При рекламация се прилагат реда и условията на „търговската
гаранция” – предложена от кандидата (изпълнителя) и неговите задължения по нея, която следва да важи както за
оригиналните части на производителя или оторизираното лице, така и за техния еквивалент.
Всички разходи, свързани с доставката на резервните части и консумативи са за сметка на изпълнителя

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 074-188364

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1735

Наименование
"Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско -
бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части и

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
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

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
80000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
80000

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
autkom_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


	

