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Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3
или ал. 7 от ЗОП - 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 КИПИЛОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

2016176540359

Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

с.Кипилово

Пощенски адрес:

с. Кипилово, ул. Васил Левски № 58

Пощенски код:

8998

код NUTS

BG България 

Лице за контакт

Къньо Стоянов Стоянов

Електронна поща:

kcc6599@abv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

https://dgskipilovo.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/40579
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Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Вътрешен ремонт на адм. сграда на ТП „ДГС Кипилово“, представляващ демонтиране
на съществуваща дървена дограма и монтиране на фабрично нова, изработена от
материал различен от дървения.“

II.1.2) Основен CPV код

45000000

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

„Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“,
представляващ демонтиране на съществуваща дървена дограма и монтиране на
фабрично нова, изработена от материал различен от дървения.“Предмет на
настоящата обществена поръчка е текущ ремонт в сградата на ДГС „Кипилово“.
Изпълнението на строително-монтажни работи включва смяна на дограма на сградата.
Предвижда се демонтаж на дървената дограма, демонтаж на металните решетки,
доставката и монтаж на ПВЦ дограма в цвят златен дъб, боядисване на решетките,
монтаж на демонтираните решетки, доставка и монтаж на подпрозоречните дъски,
подмазването на дограмата вътрешно и външно.

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност

18417.33

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
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45000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

BG България 

Основно място на изпълнение

Мястото за изпълнение на поръчката е административният адрес на сградата на ТП
„ДГС Кипилово“ - община Котел, област Сливен, с. Кипилово, ул. Васил Левски № 58

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“,
представляващ демонтиране на съществуваща дървена дограма и монтиране на
фабрично нова, изработена от материал различен от дървения.“Предмет на
настоящата обществена поръчка е текущ ремонт в сградата на ДГС „Кипилово“.
Изпълнението на строително-монтажни работи включва смяна на дограма на сградата.
Предвижда се демонтаж на дървената дограма, демонтаж на металните решетки,
доставката и монтаж на ПВЦ дограма в цвят златен дъб, боядисване на решетките,
монтаж на демонтираните решетки, доставка и монтаж на подпрозоречните дъски,
подмазването на дограмата вътрешно и външно.
            Строително-монтажните работи, съпътстващи подмяната на дограма включват и
вътрешно обръщане на дограмата, включително шпакловка, ъгъл с мрежа и латекс.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и
монтажни работи е задължение на Изпълнителя. След приключване на ремонтите е
необходимо товарене и изхвърляне на строителните отпадъци от Изпълнителя.
Подробните описания на видовете строително-монтажни дейности са описани в
Техническата спецификация и количествената сметка към нея.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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 ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №

02716-2022-0286
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от

28-октомври-2022

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

66135

Наименование

„Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“,
представляващ демонтиране на съществуваща дървена дограма и монтиране на
фабрично нова, изработена от материал различен от дървения.“

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

07-ноември-2022

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

3

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

3

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

18901.53

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

18417.33

Валута

BGN
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

МУХТАРОВ ЕООД

Национален регистрационен номер

119615460

Пощенски адрес

Държава

България

Град

гр. Сливен

Пощенски адрес

ДАМЕ ГРУЕВ бл.4 вх.А ет.2 ап.3

Пощенски код

8800

код NUTS

BG България 

Изпълнителят е МСП

да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

07-ноември-2022


