
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 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
BG341 Бургас

Лице за контакт

Катя Иванова Димитрова

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.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/151585

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/151585



горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС НОВО
ПАНИЧАРЕВО”

II.1.2) Основен CPV код

39800000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ,  ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС
 НОВО ПАНИЧАРЕВО”
Срок на изпълнение на поръчката 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на Договора, или до
изчерпване на предвидения финансов ресурс.
Срокът за изпълнение на всяка заявка е до 3 (три) дни от получаването й.

 Критерий за възлагане

Критерият за възлагане на поръчката е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Място на изпълнение на поръчката: Мястото на извършване на доставките е административната сграда на ТП
„Държавно горско стопанство  Ново Паничарево”, адрес: с.Ново Паничарево, ул. “Девети май“ № 43.
Обхват на доставката: Количеството и вида на артикулите са посочени в Техническата спецификация –
Приложение № 1.

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.2.2) Допълнителни CPV кодове

33760000

33771000

19640000

33711900

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
BG341 Бургас

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ, САНИТАРНИ, ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС НОВО
ПАНИЧАРЕВО”
Срок на изпълнение на поръчката 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на Договора, или до
изчерпване на предвидения финансов ресурс.
Срокът за изпълнение на всяка заявка е до 3 (три) дни от получаването й.

Критерий за възлагане

Критерият за възлагане на поръчката е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Място на изпълнение на поръчката: Мястото на извършване на доставките е административната сграда на ТП
„Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, адрес: с.Ново Паничарево, ул. “Девети май“ № 43.
Обхват на доставката: Количеството и вида на артикулите са посочени в Техническата спецификация –
Приложение № 1.

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

НЕ СЕ ИЗИСКВА!

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

НЕ СЕ ИЗИСКВА!

III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участника следва да е вписан в Търговския регистър, и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията.

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-август-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)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
06-август-2021

Час
10:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

инж.Галин Георгиев Гакев

Длъжност:

Директор ТП ДГС Ново Паничарево


	

