
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2716

Поделение
Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково

Изходящ номер
ПО-05-50

от дата
30-май-2022

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

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 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.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/213652

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/213652

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на
ТП ДГС Гурково

II.1.2) Основен CPV код

24440000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Поръчката се обявява с цел избиране на изпълнител за доставка чрез закупуване Торове и подобрители за
почвата за нуждите на ТП ДГС Гурково

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не



II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Поръчката се обявява с цел избиране на изпълнител за доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди,
Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата за нуждите на ТП ДГС Гурково.
Посочените в Техническата спецификация препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др.са
прогнозни и неизчерпателно изброени по видове .
Възложителят, ще заявява периодично и в различен обем от посочените в Техническата спецификация препарати
за растителна защита, като си запазва правото да не заявява от всички видове, както и да заявява и други
неупоменати в спецификацията препарати за растителна защита в рамките на финансовия ресурс по договора.
Доставката на заявените препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. следва да се
извършва в срок до 5 работни дни от получаване на съответната заявка от Изпълнителя по имейл. В заявката ще
бъдат упоменати вида и броя на заявените препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др.
Всички доставки ще се извършват от Изпълнителя на мястото на изпълнение на поръчката- административната
сграда на ДГС Гурково, с адрес: гр. Гурково, обл.Стара Загора, ул. Прохода №1.
В предложената цена следва да са включени и разходите по доставката на препарати за растителна защита,
подобрители за почва, торове и др. до адреса на Възложителя , както и всички разходи за изпълнение на
поръчката.

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) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
12

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

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 ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Икономически и финансови изисквания: Не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът да притежава валидно удостоверение за търговия с продукти за растителна защита.

Да разполага със склад за търговия на продукти за растителна защита или селскостопанска аптека.

Преди сключване на договор с избрания изпълнител, той следва да представи, разрешение за търговия за
продукти за разстителна защита, издадено от Българската агенция по безопасност на храните.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Предметът на настоящата поръчка следва да бъде изпълнен съобразно изискванията на Техническата
спецификация

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

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.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
22-юни-2022

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
23-юни-2022



Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

В процедурата могат да подават оферти всички бълг. или чужд.физ. или Юл, включително обединения, както и
всяко друго образование, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката,
съгл.законодателството на държавата в която е установено.
Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на нормативно установените
изисквания в ЗОП и на изисквания посочени в документацията за участие, както и в случаите , когато участник не
отговаря на изискванията за допустимост и подбор.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5% /пет процента/ от стойността на договора.
Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция
или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

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.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

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

Интернет адрес: (URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Чл.197 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30-май-2022


	

