
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 ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540237

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Гурково

Пощенски адрес:
ул. ПРОХОДА №.1

Пощенски код:
6199

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Керка Иванова Денчева

Електронна поща:
keri1010@abv.bg

Телефон:
+359 887220057

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18587

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/203249

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/203249



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

“Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други
необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Гурково

II.1.2) Основен CPV код

79820000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Настоящата обява има за цел Възложителя да избере Изпълнител за изработване и доставка на формуляри, които
да отговарят на утвърдените образци от Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и
храните и други компетентни органи, които съгласно действащата нормативна уредба утвърждават образци на
приложения по прилагането на ЗГ, ЗЛОД и подзаконовите нормативни актове, като следните неизчерпателно
изброени в Техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Възложителят, ще заявява периодично и в различен обем от посочените в Техническата спецификация
формуляри и бланки, като си зазва правото да не заявява от всички видове, както и да заявява и други
неопоменати в спецификацията бланки и формуляри в рамките на финансовия ресурс по договора.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
1500

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
BG България 

Основно място на изпълнение
ТП ДГС Гурково, гр. Гурково, ул. Прохода №1

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други
необходими бланки по задание за нуждите на ТП ДГС Гурково”

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена



II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
1500

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



Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява дейностите от предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя копие от документ за създаване
на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да бъде определен и посочен партньор,
който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация,
представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят няма изисквания по отношение на правната форма на обединенията, за да участват при възлагането
на поръчката.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в
едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласието да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
подава самостоятелна оферта.
Участникът може за конкретната поръчка да използва капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние,
техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,
участникът може да използва капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от
поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът използва капацитета на трети лица, той трябва
да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. За
доказване на съответствието си с тези изисквания третото лице ще попълва и подава ЕЕДОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато са
налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, а именно:
2.1. 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 Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или
трета страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
Възложителя или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

2.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

не се поставят

III.1.3) Технически и професионални способности

Да разполага с необходимите производствени мощности за изработване на формуляри, предмет на обществената
поръчка.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държава членка, в която е
установен, а именно:
- Търговски регистър към Агенцияга по вписванията - търговци по смисъла на ТЗ.

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
10-май-2022

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
11-май-2022

Час
12:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Офертата следва да съдържа :

- еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

- Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника –
в случаите, когато е приложимо;
- Административни свединия образец №1

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 3.

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по изготвено по Образец № 2

Важно: Техническото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или
упълномощено лице. Техническото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което подписва /подава
офертата съвпадат.
- Ценово предложение, изготвено по Образец № 4.

Важно: Ценовото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или
упълномощено лице. Ценовото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което подписва /подава
офертата съвпадат.

Възложител

Име и фамилия:



инж.Калин Николов

Длъжност:

Директор


	

