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I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
ТП Държавно горско стопанство Цонево при 2016174120145
СИДП ДП Шумен
Пощенски адрес:
у л .Х р .Трендафилов №54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
с .Цонево BG331 9200 BG
Лице за контакт: Телефон:
Тодор Динев-- домакин при ТП ДГС Цонево +359 517-27232
Електронна поща: Факс:
dgs.conevo@dpshumen.bg +359 517-27232
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http : / / wp.me/p8 2oCV-cy3
I.2) Съвместно възлагане

Г~1 Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:

| | Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
^Д окум ентацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен

достъп на: (URL)
http://wp.me/p820CV-cy3

П Д остъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от

^Горепосоченото/ите място/места за контакт
ПДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

П електронно посредством: (URL)
6 5 горепосоченото/ите място/места за контакт
П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Ю  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
[^М инистерство или всякакъв друг национален 6 5 Публичноправна организация

или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

П Н ационална или федерална агенция/служба Ю Европейска институция/агенция или
международна организация

Q Регионален или местен орган ПДРУГ тип:
I |Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
| |Общи обществени услуги ПН астаняване/ж илищ но строителство и места

за отдих и култура

mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg
http://www.sidp.bg
http://wp.me/p8
http://wp.me/p820CV-cy3
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□  Отбрана П С оциална закрила
П  Обществен ред и безопасност П  Отдих, култура и вероизповедание1 |Околнасреда □ О бр азован и е
□  Икономически и финансови дейности 1X1 Друга дейност: горско стопанство
П Здравеопазване

Р А З Д Е Л  II: П Р Е Д М Е Т
II. 1) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:
Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 
служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени 
прогнозно по вид и количество съгласно техническа спецификация 
Референтен номер: 2____________________________________________________________________

11.1.2) Основен C P V код: 34351100 
Допълнителен CPV код: 1 2

11.1.3) Вид на поръчка

П  Строителство________ ^ Д о ставк и ___________ |~~|Услуги__________________________________

11.1.4) Кратко описание:

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 
служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени 
прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 3 0 0 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимални 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)__________________________________________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

□ Д а  
^ Н е

Оферти могат да бъдат подавани за
□  всички обособени позиции
I |максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
П  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:___________________________________

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание 1______________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 34351100
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Х р .Трендафилов №54 
код NUTS:1 BG331_________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)

Техническа спецификация на стоките предмет на поръчката, по вид и 
количество:
Гуми летни за а-л 4x4 Тойота HiLux; размер: 265/ 65R 16 или еквивалент; 
Минимални характеристики по Европейски регламент относно етикирането 
(Регламент ЕО №1222/2009):
1.Горивна ефективност- от А до G 

2.Сцепление на мокро- от А до G
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3.Външен шум от 1 черна черта (72dB) до 3 черни черти 
прогнозно количество- 4 броя.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 3000 (три хиляди) лева без 
включен ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не 
се ангажира с усвояване в пълен обем.
Доставките по видове и количества гуми ще се изпълняват по поръчки от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на 
прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на 
поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченият 
прогнозен ресурс- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му.

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените 
в Техническата спецификация гуми , като може да заявява и допълнителни 
артикули извън посочените в спецификацията до размера на стойността на 
договора.
Възложителят си запазва правото , в случай, че след провеждане на 
процедурата възникне необходимост от доставка на гуми извън примерно 
посочените в техническата спецификация и в рамките на предвидения 
прогнозен ресурс да възложи доставката им , като плащането се 
извършва по действащи към датата на доставка цени , намалени с 
предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение .
11.2.5) Критерии за възлагане

XI Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 22»
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°
X  Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в м есеци:_________ или Продължителност в дни: _________
или

Начална д ата :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 31.12.2017 дд/мм/гггг_________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  H e X
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_________
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2 _________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.ю ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Д  He X

II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  He X
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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□ О ф ер ти те трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог__________________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Р А З Д Е Л  III: П Р А В Н А , И К О Н О М И Ч Е С К А , Ф И Н А Н С О В А  И  
Т Е Х Н И Ч Е С К А  И Н Ф О Р М А Ц И Я
III. i) Условия за участие___________________________________________

III.1.x) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят няма изисквания по отношение на професионална дейност , 
включително изисквания във връзка с вписването в професионални или 
търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние

I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на 
икономическото и финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.3) Технически и професионални възможности
□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на 
техническите и професионални способности на участниците. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
I IПоръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

I | Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места________________________________________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката 2__________________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:___________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Изисквания към транспорта. Избраният за изпълнител поема за

своя сметка товаренето, транспорта и разтоварването на оговорената 
доставка до мястото на предназначението. Избраният за
изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати 
повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й
до крайната дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и
съхранение са за сметка на избрания за изпълнител. Разходите за
повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка 
на избрания за изпълнител.
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс 
или email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното
количество, вид на доставката, която зависи от конкретните нужди на
Възложителя.
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Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо- 
предавателен протокол и представяне на оригинална фактура
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
I [Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката_______________________________________________

Р А З Д Е Л  IV: П Р О Ц Е Д У Р А
ГУ. l) Описание_____________________________________________________________

IV.1.1) Вид процедура
□ О тк р и та  процедура 

□ У ск о р ен а  процедура 
Обосновка:

□  Ограничена процедура 
□ У ск о р е н а  процедура

Обосновка:
□ С ъ стезателн а процедура с договаряне 

□ У ск о р ен а  процедура 
Обосновка:

□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
Х П убли ч н о състезание____________________________________________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

□ Т а з и  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а з и  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи______

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти__________________________________________________________

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)

I I Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори_________________________________________ ___________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:____________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  He X  
(GPA)___________________________________________________________________

ГУ.2) Адмииистративна информация____________________________________________

IV.2.i) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)______________________________________________________________________ _____

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07.06.2017 дд/мм/гггг_______________________________________ Местно време: 17:00_____

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

ля/мм/гггг_________________________________________________________________

IV. 2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1
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П Английски 
ЕЗ Български 
П Гръц ки 
□ Д а тс к и  
П  Естонски

Г ~1 Ирландски 
□  Испански 
П  Италиански 
Q  Латвийски 
| |Литовски

I | Малтийски | | Румънски 
П  Немски П  Словашки 
Г~] Нидерландски [~] Словенски 
□  Полски □ У н гар ск и  
I | Португалски 1 |Фински

□  Френски 
□ Х ъ р ватск и  
□ Ч е ш к и  
1 I Шведски

IV.2.6) М инимален срок, през който оферентьт е обвързан от офертата
Офертата трябва ла бъле валидна д о : лл /мм /гггг
или Продължителност в месеци: з (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.06.2017 дд/мм/гггг Местно време: 11:00

Място: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Барна, ул.Хр.Трендафилов №54 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при 
отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, 
включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието 
на участниците и техните представители не е задължително.

Р А З Д Е Л  V I: Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я
VI. i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не ЕЗ
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
□ Щ е  се приема електронно заплащане_______________ _____________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват 
български или чуждестранни физически или юридически лица или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то 
е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 
фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена 
поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 
съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице 
основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.З, т. 4, 
т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, 
за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственициЗа удостоверяване на липсата на 
основания за отстраняване участниците следва да попълнят Еди-нен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че 
ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на 
основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за 
всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен 
ЕЕДОП.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението като 
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
съответната регистрация,представяне на сертификат или друго условие, 
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата,при изпълнение на 
дейностите,предвидено в договора за създаване на
обединението.Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат 
да бъдат изискани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
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VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
К о м и си я  з а  защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 ВС

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@срс.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията
за защита на конкуренцията.
V I.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17.05.2017 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва

http://www.%d1%81%d1%80%d1%81.bg

