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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: Dk@ aop.ba , аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Ц  Проект на решение 
^Реш ение за публикуване

Посъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i705ii-027ii-0008(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i -ви етап: дд/мм/гггг

Решение номер: н о  От дата: 17/05/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711 
Поделение: ТП при СИДП ДП Шумен 
Изходящ номер: 319 от дата 17/05/2017 
Коментар на възложителя:

А О  П
'Ш .

•■“ "тия.-

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

D3  Публичен
ПСекторен___________________

1л) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ТП Държавно горско стопанство Цонево при 2016174120145
СИДП ДП Шумен
Пощенски адрес:
ул.Хр.Трендафилов №54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
с.Цонево BG331 9261 BG
Лице за контакт: Телефон:
Тодор Динев-- домакин при ТП ДГС Цонево 0517 27232
Електронна поща: Факс:
dgs.conevo@dpshumen.bg 0517 27232
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://wp.me/p8 2oCV-cy3
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

[[[Министерство или друг държавен орган, ЮПубличноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

[[Национална агенция/служба [[Европейска институция/агенция или
международна организация

[[] Регионален или местен орган П Д оуг тип:
1П Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

[[[[Обществени услуги [ |Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

|_| Отбрана [ )Социална закрила
I I Обществен ред и сигурност ["[Отдих, култура и вероизповедание

mailto:Dk@aop.ba
http://www.aop.bg
mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg
http://www.sidp.bg
http://wp.me/p8
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□О колн а среда П  Образование
□  Икономически и финансови дейности 55Друга дейност: горско стопанство
ПЗдравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
1_|Газ и топлинна енергия П  Пощенски услуги
| | Електроенергия I | Експлоатация на географска област
|_| Водоснабдяване | |Друга дейност:
| |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
55 Откривам процедура

55за възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

I IСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а □  Не

II. l) В ид на п р оц едур ата_________________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
I | Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект 
55Публично състезание
П  Пряко договаряне______________________________________ _________________________

(попълва се от секторен възложител)
П  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
I | Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие 
I | Конкурс за проект 
I | Дублично състезание
П  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(п оп ъ л ва се от пу бл и ч ен  възлож и тел)

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП 
55Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(п оп ъ л ва се от сек тор ен  въ зл ож и тел )
□ Ч л . 132 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП_________________ _____ _______ ____ __
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□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
0 Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
0 Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...) от ЗОП
0 Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. i  от ЗОП________________________________

(попълва се при възлагане па обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□)Чл. 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП__________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_______________________________________
IV. 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"
IV. 2) Обект на поръчката
I IСтроителство 
^Доставки
П  Услуги_________________________________________________________________________

IV.3) 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.
„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” 
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
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 .

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П  Не 55
на околната среда_________________________________________________________

Критериите, свързани е опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите
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изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)_________________________________________ ••1_________ __________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Е[ Не БЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не £3
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Естеството на доставката не предполага разделянето й на обособени 
позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________3000_______________ Валута:__________BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да £>3 Не Д

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:__________140940_____________ Валута:__________BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. 
Шумен за 2017 година в размер от 140940 лева без ДДС по т.2- доставка 
на външни гуми за служебни МПС включително за селскостопански машини от 
Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г . на 
директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен .

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за 
нейното откриване е 3000 (три хиляди) лева без ДДС и при изчисляване на 
същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху 
добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент.

Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се 
определят техническите спецификации. Не са налице условията за 
провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от 
процедурите на договаряне - с обявление или без обявление. Налице са 
възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, 
предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална 
публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, 
настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _____  от дата   дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
-________ -________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
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приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
[^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Ппоканата за участие
^документацията______________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Настоящата процедура се възлага на основание Заповед 
на Директора на СИДП ДП - Шумен.

№356/29.11.2016г .

VII. 2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmingcpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http:/ /www.cpc.bg
VII.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.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17/05/2017 дд/мм/гггг_____________ ____

РАЗДЕЛ VIII: КЬЗЛОр Р ^ Ук
VIII.l) Трите
инж. Росе>^ ___
VIII.2) Длт ^ . 2 °^
директор

http://www.cpc.bg

