
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2716

Поделение
Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково

Изходящ номер
ПО-05-147

от дата
14-декември-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/260412

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/260412

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

„Възстановяване на поливна система ведно с оборудване към нея в държавен горски разсадник "Николаево", в
териториалния обхват на ДГС Гурково

II.1.2) Основен CPV код

77210000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Възстановяване на поливна система ведно с  оборудване към нея в държавен горски разсадник „Николаево”, в
териториалния обхват на ТП ДГС „Гурково“.Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на
чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се  изпълнява при условията, описани в документацията за
участие в процедурата, както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация/
Образец № 7/.
Предметът на обществената поръчка включва възстановяване на поливна системав едно с оборудване към нея в
държавен горски разсадник "Николаево", в териториалния обхват на ТП ДГС Гурково.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10179.68

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 

Основно място на изпълнение
Държавен горски разсадник "Николаево" към ТП ДГС Гурково

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Възстановяване на поливна система ведно с оборудване към нея в държавен горски разсадник „Николаево”, в
териториалния обхват на ТП ДГС „Гурково“Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на
чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се изпълнява при условията, описани в документацията за участие
в процедурата, както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация/ Образец №
7/.Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на необходими материали, ведно с
оборудване и агрегати/помпи/ за възстановяване на напоителна система за капково напояване, съгласно
утвърдената Техническа спецификация. В предложената цена следва да са включени разходите по доставката и
монтажа на напоителна система за капково напояване до адреса на Възложителя , както и всички разходи за
изпълнение на поръчката.
Място на извършване на доставките и монтажа: гр.Николаево, Държавен горски разсадник "Николаево".

Срокове:

Срокът на окончателното изпълнение на дейностите по поръчката / Възстановяване на поливна система ведно с
оборудване към нея в държавен горски разсадник "Николаево", в териториалния обхват на на ТП ДГС Гурково/ е
60 дни от сключване на договора или до достигане на максимално допустимия финансов ресурс от 10 179,68 лв.
без ДДС- което от двете събития настъпи първо.
Срок на действие на договора- до изтичане гаранционния срок , посочен в офертата на участника.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
10179.68

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
да

Описание на опциите
На основание чл.116 ал.1, т.1от ЗОП:

а/ в случай,че при изпълнение на поръчката се установи потребност от закупуване на материали и/или оборудване,
които не са включени в Техническата спецификация
б/ При изпълнение на поръчката е допустима замяна на вид материали и /или дейности по монтажа, посочени в
Техническата спецификация с такива, които не са включени в нея, без замяната да се отразява на крайната
стойност на договора.
в/ при указания/разпореждане на финасиращия орган или друг орган, имащ отношение към изпълнението на
обществената поръчка
г/ при промяна в условията на финансиране или в други условия/изисквания на Оперативната програма.

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
да

Идентификация на проекта
BG16M1OP002—3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и
подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и
залесяване, по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ , по оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“

II.2.14) Допълнителна информация

Към момента на обявяване на поръчката не е осигурен финансов ресурс.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания за годност по смисъла на чл.60 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя към кандидатите изисквания за икономическо и финансово състояние по смисъла на
чл.61 от ЗОП.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът да разполага с обект за производство / търговия с техническо оборудване за поливни системи.
Участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, буква В:
Технически и професионални способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ на
ЕЕДОП, като описва вида и местонахождението на обекта.
Документи за доказване на съответствието: Участникът представя документ за собственост / респ. договор за наем
на обекта. Ако по документа за собственост или договор за наем не е посочено изрично предназначението на
обекта, участникът представя и Разрешение за ползване , Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг
документ, от който се установява предназначението на обекта.
При поискване от комисията или при сключване на договор, участникът представя копия от посочените документи,
заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис, дата и име на заверяващото лице.



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Участникът да разполага с обект за производство / търговия с техническо оборудване за поливни системи.

Участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в Част IV: Критерии за подбор, буква В:
Технически и професионални способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ на
ЕЕДОП, като описва вида и местонахождението на обекта.
Документи за доказване на съответствието: Участникът представя документ за собственост / респ. договор за наем
на обекта. Ако по документа за собственост или договор за наем не е посочено изрично предназначението на
обекта, участникът представя и Разрешение за ползване , Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг
документ, от който се установява предназначението на обекта.
При поискване от комисията или при сключване на договор, участникът представя копия от посочените документи,
заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис, дата и име на заверяващото лице.

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
15-януари-2023

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
16-януари-2023

Час
13:30

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)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява дейностите предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на държавата в която то е
установено, което отговаря на условията посочени в Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и обявените
изисквания от Възложителя в обявлението и настоящата документация за участие.
Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници,които не отговарят на нормативно установените
изисквания в ЗОП и на изискванията посочени в документацията за участие, както и в случаите, когато участник
участник не отговаря на изискванията за допустимост и подбор.
При подписване на договора, определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на
договора в размер на 5 процента от общата стойност на договора в лева без ДДС.
Договорът ще бъде сключен при условиятя на чл.114 от ЗОП.

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.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалби могат да бъдат подавани от заинтерисованите лица пред КЗК в 10 дневен рок, по реда на Глава 27 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14-декември-2022


	

