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 СВИЛЕНГРАД"
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

2016176540027
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.Свиленград
Пощенски адрес:

ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.42
Пощенски код:

6500
код NUTS

BG България
Лице за контакт

Михаил Манолов Михайлов
Електронна поща:

dgssvilengrad@b-trust.org
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/27501
I.2)

Комуникация

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

https://app.eop.bg/today/220561
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/220561
горепосоченото/ите място/места за контакт

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, за нуждите на ТП ДГС Свиленград"
II.1.2)

Основен CPV код

79822100
II.1.3)

Обект на поръчката

Услуги
II.1.4)

Кратко описание

“Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други
необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Свиленград"
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

Административната сграда на ТП ДГС Свиленград , находяща се в гр. Свиленград, ул."Цар Симеон Велики"№42
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Изработка и доставка на формуляри по Закона за
горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС
Свиленград" , се обявява с цел избиране на Изпълнител за изработване и доставка на бланки и формуляри по
Закона за Горите, Закона за Лова и опазване на дивеча и други за нуждите на ТП „ДГС Свиленград”.
2. Посочените в Техническата спецификация бланки и формуляри са прогнозни и неизчерпателно изброени по
видове.
3. Възложителят ще заявява периодично и в различен обем от посочените в техническата спецификация бланки и
формуляри, като си запазва правото да не заявява от всички видове, както и да заявява за изработване и
доставка и други неупоменати в спецификацията бланки и формуляри в рамките на финансовият ресурс по
договора.
4. Изработката и доставката на заявените за изработване формуляри и бланки следва да се извършва в срок до 7
(седем) работни дни от получаване на съответната заявка от Изпълнителя – по факс или имейл. В заявката ще
бъдат упоменати вида и броя на заявените формуляри.
5. Всички доставки ще се извършват от Изпълнителя на мястото на изпълнение на поръчката, а именно гр.
Свиленград, ул. „Цар Симеон Велики” № 42 в работното време на администрацията.

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

Вписване в търговски регистър
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

не се поставят
III.1.3)

Технически и професионални способности

Да разполага с необходимото техническо оборудване - производствени мощности за изработване на
формулярите, предмет на обществената поръчка.
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-юли-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

05-юли-2022
Час

14:00
Място

В системата

Възложител

Име и фамилия:

инж. Михаил Михайлов
Длъжност:

Директор

