
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

ИН на регистрационната форма от ССИ (Формат : YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
20200728-02711-0002

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Извън списъка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2711

Поделение
ТП ДЛС Паламара

Изходящ номер
537

от дата
04-август-2020

Коментар на възложителя
„Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически
прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на
резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на ТП ДЛС"
Паламара"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА"

Национален регистрационен номер
2016174120126

Пощенски адрес
ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №.17

Град
с.Венец

код NUTS
Шумен

Пощенски код
9751

Държава
България



Лице за контакт
Севен Ердинч Башлъ

Телефон
+395 53432049

Електронна поща
dls.palamara@dpshumen.bg

Основен адрес (URL)
www.dlspalamara.sidp.bg

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27480

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
чл. 165 от ЗГ и ЗЛОД

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

Открита процедура

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически
прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на ТП
ДЛС" Паламара"

IV.3) Обект на поръчката

Услуги



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.
„Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически
прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП
ДЛС" Паламара"

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
Не

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):
Естеството на процедурата, не дава възможност на Възложителя за разделяне на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
25250

Валута:
BGN

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)
Поръчката се възлага от възложителя по реда на открита процедура, съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗОП, предвид
стойностите, определени със Заповед № 414 от 11.12.2019г., на директора на „СИДП“ ДП гр.Шумен.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация

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 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Обжалвания свързани с настоящата процедура се извършват по реда на глава двадесет и седма „Производство
по обжалване" от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Севен Башлъ

VIII.2) Длъжност:

Директор на ТП ДЛС Паламара


