
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Горско стопанство

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2716

Поделение
Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково

Изходящ номер
ПО-05-05

от дата
08-февруари-2023

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер
2016176540237

Пощенски адрес
ул. ПРОХОДА №.1

Град
гр.Гурково

код NUTS
BG България 

Пощенски код
6199

Държава
България

Лице за контакт
Керка Иванова Денчева

Телефон
+359 887220057

Електронна поща
keri1010@abv.bg



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

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

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горите

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 182, ал. 1, т. ... от ЗОП

точка
2

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Възстановяване на поливна система ведно с оборудване към нея в държавен горски разсадник „Николаево”, в
териториалния обхват на ТП ДГС „Гурково“, финансирано по процедура 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.“

IV.2) Основен CPV код

77210000

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
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.
Място на извършване на доставките и монтажа: гр.Николаево, ул. „Стара планина” №20 , Разсадник на ТП ДГС
Гурково.
Срокът за изпълнение на възложените дейности по поръчката се посочва в техническото предложение на
участниците, но не може да надхвърля 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от
деня, следващ получаването на възлагателно писмо /заявка/ от Възложителя (лично, по факс или електронна
поща.)
Срокът за окончателно изпълнение на дейностите по поръчката / доставка и монтаж/ е 31.12.2023 г. или до
достигане на максимално допустимия финансов ресурс от 10179,68 лв. /десет хиляди сто седемдесет и девет лв. и
68 ст./ без ДДС - което от двете събития настъпи първо.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
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.“

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Съществува вероятност при разделяне на обществената поръчка на обособени позиции да затрудни дейността.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
10179.68

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в дни:
60

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Услугата попада в обхвата на разпоредбите на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана
за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)



1. АКВА ФЛАУЪР ЕООД, ел. поща office.aqvaflower@gmail.com

2. ХЕЛИОС ПС ЕООД, ел. поща info@heliossz.eu

3. ВОДЕН СВЯТ ООД, ел. поща info@vodensviat.bg

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

покана

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на Възложителя по процедури за
обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 дневен срок, съгласно разборедбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от
ЗОП, съгласно разпоредбите на чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Калин Николов

VIII.2) Длъжност:

Директор


	

