
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2711

Поделение
ТП ДЛС Паламара

Изходящ номер
293

от дата
15-април-2021

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 ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016174120126

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
с.Венец

Пощенски адрес:
ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №.17

Пощенски код:
9751

код NUTS
Шумен

Лице за контакт

Севен Ердинч Башлъ

Електронна поща:
ddspalamara@abv.bg

Телефон:
+395 53432049

Факс:
+395 53432049

Интернет адрес/и



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

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

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/130413

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/130413

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
чл. 165 от ЗГ и ЗЛОД

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Извършване на доставка на прикачен инвентар – торачка, пръскачка, култиватор и зърнотоварач за
селскостопански машини, собственост на ТП ДЛС" Паламара"

II.1.2) Основен CPV код

16000000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„Извършване на доставка на прикачен инвентар – торачка, пръскачка, култиватор и зърнотоварач за
селскостопански машини, собственост на  ТП ДЛС" Паламара"

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
70000

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
Шумен

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Извършване на доставка на прикачен инвентар – торачка, пръскачка, култиватор и зърнотоварач за
селскостопански машини, собственост на ТП ДЛС" Паламара"

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Срок на доставка - 30

Срок за реакция - 30

Цена

Тежест
40

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
6

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

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
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие



III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
- За последните три години от датата на подаване на заявлението съответния кандидат да е изпълнил поне един
договор с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Да притежава прилага система за управление и проследяване на доставките

Да прилага системи за управление на качеството в обхвата на поръчката или еквивалент на такива от
доставчиците, които ползва.

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
07-май-2021

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)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
10-май-2021

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)



Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

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
Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие
или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15-април-2021


	

