
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 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
BG33 Североизточен

Лице за контакт

Gergana Dineva Dimitrova

Електронна поща:
dgs.preslav@dpshumen.bg

Телефон:
+359 886404382

Интернет адрес/и

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

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

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/, храсторези и
други, за нуждите на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” през 2022 г.

II.1.2) Основен CPV код



16820000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е „ доставка на стоки ”, осъществявана чрез покупка , по смисъла на чл.3, ал.1, т.2
от ЗОП;
Предмет на поръчка е доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ и храсторези за лесокултурни
мероприятия, разчистване на пътища и почистване на дивечови ниви и ливади.
Пълното описание в техническата спецификация към документацията за участие. Същите следва да се доставят
съгласно условията, описания в техническата спецификация и проектодоговора в специалната
документация.Обект на обществената поръчка е „ доставка на стоки ”, осъществявана чрез покупка , по смисъла на
чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП;
Предмет на поръчка е доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ и храсторези за лесокултурни
мероприятия, разчистване на пътища и почистване на дивечови ниви и ливади.

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

Стойност
1000.00

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

16820000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG333 Шумен

Основно място на изпълнение
гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" №10

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обект на обществената поръчка е „ доставка на стоки ”, осъществявана чрез покупка , по смисъла на чл.3, ал.1, т.2
от ЗОП;
Предмет на поръчка е доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ и храсторези за лесокултурни
мероприятия, разчистване на пътища и почистване на дивечови ниви и ливади.
Пълното описание в техническата спецификация към документацията за участие. Същите следва да се доставят
съгласно условията, описания в техническата спецификация и проектодоговора в специалната
документация.Обект на обществената поръчка е „ доставка на стоки ”, осъществявана чрез покупка , по смисъла на
чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП;
Предмет на поръчка е доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ и храсторези за лесокултурни
мероприятия, разчистване на пътища и почистване на дивечови ниви и ливади.
Пълното описание в техническата спецификация към документацията за участие. Същите следва да се доставят
съгласно условията, описания в техническата спецификация и проектодоговора в специалната документация.

II.2.5) Критерии за възлагане



Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
* На основание чл.48, ал.2 от ЗОП, всяко посочване на стандарта, спецификация, техническа оценка, техническо
одобрение или технически еталон се допълва с думите „или еквивалентно/и”.
Артикули се заявяват по вид, брой или литри според възникналата необходимост, в рамките на максималния
финансов ресурс, без достигането на същия да бъде задължително за Възложителя.
Възложителят може да заявява артикули предлагани в търговските обекти на Изпълнителя извън списъка, в
размер на цени еднакви или намалени с предложената в т.8 от Техническото предложение търговска отстъпка в %
от единичната цена за всеки един артикул, който % остава, фиксиран за целия период на изпълнение на договора.
(Търговската отстъпка не е задължително условие на Възложителя, попълва се когато се предлага от Изпълнителя
съгласно т.8 от Техническото предложение).

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 V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
46634

Наименование
„Доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/, храсторези и
други, за нуждите на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” през 2022 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
09-юни-2022

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

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
1000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
1000.00



Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
СПАДОС ООД

Национален регистрационен номер
201034897

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Шумен

Пощенски адрес
ул.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ №35

Пощенски код
9700

код NUTS
BG333 Шумен

Електронна поща
spados@abv.bg

Телефон
+359 895738759

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

09-юни-2022


	

