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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

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 ПРЕСЛАВ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016174120023

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велики Преслав

Пощенски адрес:
ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ №.10

Пощенски код:
9850

код NUTS
BG333 Шумен



Лице за контакт

Gergana Dineva Dimitrova

Електронна поща:
dgs.preslav@dpshumen.bg

Телефон:
+359 886404382

Факс:
+359 53842106

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://dgspreslav.sidp.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20753

I.4) Вид на възлагащия орган

Друг тип
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
съгласно чл. 165 от ЗГ и ЗЛОД

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили и аксесоари необходими за функционирането на
автомобилния парк на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”

II.1.2) Основен CPV код

34300000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва:

ДОСТАВКА (покупка) на Резервни части и аксесоари. Доставените резервни части и аксесоари трябва да
са  оригинални, нови и нерециклирани (да отговарят на изискванията за качество в Република България и /или
Европейския съюз). Гаранционният срок на доставените резервни части и аксесоари е съобразно гаранцията на
производителя им и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка. Списък на най-често
използваните резервни части и аксесоари, без ТП"ДГС Преслав" да се ангажира с тяхното усвояване по видове е
наличен в Техническата спецификация-неразделна част от настоящата документация за обществена поръчка.
Всички разходи,свързани с доставката са за сметка на Изпълнителя.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не



II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
13000.00

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

34224200

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG333 Шумен

Основно място на изпълнение
Административна сграда на ТП "ДГС Преслав" с адрес: гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" №10.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка включва:

ДОСТАВКА (покупка) на Резервни части и аксесоари. Доставените резервни части и аксесоари трябва да
са  оригинални, нови и нерециклирани (да отговарят на изискванията за качество в Република България и /или
Европейския съюз). Гаранционният срок на доставените резервни части и аксесоари е съобразно гаранцията на
производителя им и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка. Списък на най-често
използваните резервни части и аксесоари, без ТП"ДГС Преслав" да се ангажира с тяхното усвояване по видове е
наличен в Техническата спецификация-неразделна част от настоящата документация за обществена поръчка.
Всички разходи,свързани с доставката са за сметка на Изпълнителя.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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 ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

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.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС
2021/S 107-279337

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
5900

Наименование
„Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили и аксесоари необходими за функционирането на
автомобилния парк на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
03-август-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
4

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
2

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
13000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
13000.00

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ММ 66 ЕООД

Национален регистрационен номер
127575791



Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Шумен

Пощенски адрес
УЛ. ХАН КРУМ №.6 А

Пощенски код
9700

код NUTS
BG333 Шумен

Електронна поща
mm66georgiev@abv.bg

Телефон
+359 886226666

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

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 депозирани в срока посочен в чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03-август-2021




	

