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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Д иректива 2014/24/ЕС / ЗОП
□  Проект на обявление 

Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН

I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) _____
Официално наименование:
ТП Държавно горско стопанство Цонево при 
СИДП ДП Шумен
Пощенски адрес:
ул.Хр.Трендафилов №54 
Град:
с.Цонево

Национален регистрационен номер: 2
2016174120145

Лице за контакт:
инж.Запрян Павлов-зам.директор

код NUTS:
BG331

Електронна поща:

d g s . conevo@dpshumen. bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.dgsconevo.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s : //wp.me/p82oCV-cQS

Пощенски код:
9261
Телефон:
+359 51727232

Държава:
BG

Факс:
+359 51727232

1.2) Съвместно възлагане
I I 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____________

1.3) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достьпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL) 
https://wp.me/p820CV-cQS

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

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

□електронно посредством: (URL)
|>Згорепосоченото/ите място/места за контакт 
I до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)□ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

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

1.4) Вид на възлагащия орган
□Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

□  Регионален или местен орган 
ПРегионална или местна агенция/служба

ЦЗПубличноправна организация

□  Европейска институция/агенция 
международна организация 

□ Д руг тип:______________

или

I.5) Осиовна дейност
□  Общи обществени услуги I |Настаняване/жилишно строителство и места

за отдих и култура
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□  Отбрана □Социална закрила
□  Обществен ред и безопасност ! | Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □Образование
□  Икономически и финансови дейности j ĵ Друга дейност: горско стопанство
ПЗдравеопазване___________

РАЗДЕЛ II: П РЕДМ ЕТ

11.1) Обхват на общ ествената поръчка

11.1.1) Н аименование:
„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС 
собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до 31.12.2019 г"
Референтен номер: 2_________

11.1.2) Основен CPVкод: 34350000
Допълнителен CPV код:1 2________

11.1.3) Вид на поръчка
□  Строителство ^Доставки □Услуги__________________

11.1.4) Кратко описание:
„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, 
собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до 31.12.2019 г"
II.1.5} Прогнозни обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600 Валута: BGN
(за рам кови споразум ения или динам ични сист еми за покупки  -  прогнозна общ а м аксим ална  
ст ойност  за цялат а продълж ит елност  на рам ковот о споразум ение или на динам ичнат а  
сист ем а за покупки)

11.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

□ Д а  
g p e

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

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  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__________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №:

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод:1 34350000
Допълнителен CPV код: 1 2 ___________________________________________________

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54
код NUTS:1 BG331____________________ _________________________________________

11.2.4) Описание на общ ествената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Технически параметри на доставката:Доставките по видове гуми и 
необходимите количества 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 посочените видове и 
количества гуми, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и 
зависят изцяло от нуждите му.
Прогнозните количества са определени в техническа спецификация 
утвърдена от Възложителя, както следва: Лада Нива- 20бр; Сузуки Джимни-
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4бр; УАЗ 4 52-4бр; Тойота Хайлукс- 4бр; Мицубиши L 300 - 4бр. '
Общата прогнозна стойност на поръчката е 3600 (три хиляди и шетстотин) 
лева без включен ДДС. За посочената сума се сключва договор, но 
Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 
съгласно Ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и 
не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в 
рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс.
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 .
Доставяните гуми следва да бъдат с година на производство 2018 и/или 
2019 год
11.2.5) Критерии за възлагане
№  Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°

Цена - Тежест: 21
□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии еа посочени само в

документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 6 00 Валута: BGN
(за р а м кови  споразум ения или динам ични сист ем и за покупки -  прогнозна общ а м аксим ална  
ст ойност  за цялат а продълж ит елност  на т ази обособена позиция)________________________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни:________
или
Начална дата:________дц/мм/гггг
Крайна дата: 31.12.2019 дд/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не ̂
Описание на подновяванията:

IL2.9) И нформация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 _______

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2 .10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти__________________________________________ Да I I He IXi

11.2.11) И нформация относно опциите
Опции Да СЗ Не ^
Описание на опциите:

II.2.12) И нформация относно «електронни каталози

УНП de915аЬб-9196-4bc2-accc-f3fb502da653
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□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог__________________________________________________________

II.2.13) И нформация относно' средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 52
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, И К О Н О М И Ч Е С К А , Ф И Н А Н С О В А  И 
ТЕХНИЧЕСКА И Н Ф О Р М А Ц И Я

III.i) Условия за участие__________________________________________________

III. 1.x) Годност за упраж няване 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.__________________________________________________
111,1.2.) И кономическо и ф инансово състояние
| | 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) И нформация относно запазени поръчки 2
I [Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

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

| | Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни м е с т а   _______________

111.2) Условия във връзка с поръчката 2__________________________________

III. 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 админиетративна разпоредба:

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката;

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

□Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката_____________ __________________________
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РАЗДЕЛ IV; П РО Ц ЕД УРА  

IV. 1) О п и сан и е_____________

IV. i .i )  Вид процедура
□Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
[ [Ускорена процедура 

Обосновка:
□  Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура
Обосновка:

□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
[^Публично състезание

IV. 1.3) И нформация относно' рамково споразумение или динамична система за 

покупки
□Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

I | Рамково споразумение с един оператор 
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брои участници в рамковото споразумение.
□Тази 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 реш енията 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) И нформация относно договаряне (само за състезателни процедури с 

договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) И нформация 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 |_| Не й! 

(GPA) ______________________ ___________ ___________ ___________ __________

IV.2) Администратиина информация

rv .2 .i)  Предиш на публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][]□
(Едно от  следнит е: О бявление за предварит елна информация; О бявление на профила на 

та/т/вача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 25.04.20iQ дд/мм/гггг
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата иа изпращ ане на покани за търг или за участие на избраните

кандидати 4
дд/мм/гггг

W .2.4) Езици, на които могат да (бъдат подадени офертите или заявленията за участие

□Английски 
g j  Български 
□  Гръцки 
□Датски
ПЕстонски

□  Ирландски
□  Испански 
□Италиански 
□Латвийски
ПЛитовски

□Малтийски
□  Немски
□  Нидерландски
□  Полски 
□Португалски

□Румънски
□  Словашки
□  Словенски 
□Унгарски 
□Фински

□  Френски 
□Хърватски 
□Чешки
□  Шведски

IV.2.6) М инимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

уНП de91 Safe6-9 1 96—4bc2-acce-f3fb502da653
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и л и  ПродължителносТв мтееци: з (от датата, която е посочена за д ата на получаване на офертата!

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите, , , Местно време: 14:00
Дата: 26.03.2019 дд/мм/гпт
Място: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, 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 13г У1Гд О П Ъ Л Н И Т Е Л Н А  и н ф о р м а ц и я

VI. 1) И нф орм ация относно периодичното възлагане П  Не И
Това представлява периодично повтаряща се поръчка 
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) И нф орм ация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране 
| |Ще се приема електронно заплащане

¥1 .4 ) Д опълнителна инф орм ация: 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
е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие 
фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на оошест е„,
пооъчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно поръчка едно физи ня naD 2 т 45 от Допълнителнитеобединение.Свързани лица по смисъла на nap..2,1 . 40 и д 
разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една 
съща процедура. За участниците в процедурата не следва да са
основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 4,основанията^ ^  3gn _Възложителят 0ТСтранява от процедурата участник,
за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите ,и финансовите отношения с дружествата, Р-истрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с от
техните действителни собственици, наличие на обстоятелства по .
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон 
придобито имущество. Подробно описание на специфични национални 
основания за и з к л ю ч в а н е  са посочени в документацията за участие ,

З^удостоверяване охраняване учаезнихе
да I ™ -

I F.F, ПОП). Считано от Oi.U4.ZU10 г. щщдоп се нсм
електронен вид. Указания за попълване „а еЕЕДОП са посочени в 
документацията за участие в процедурата , достъпна
Когато: у ч а с т н и к ъ т  "предвижда” участие „а подизпълнители „ли е посочил, .
ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на 
основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор,
всяко от подизпълнителите/третите лииа ^стникът
ЕЕДОП.В случай, че участникът е от обед^Нението като
съответствието  ̂Д ^ и и т е ^ п о Щ в ^ е н и  в него, е изключение на
съответната регистрация, представяне на Гсъобразно
съгласно изискванията на нормативен или административен 
разпределението на участието на лицата,при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за^^здаване_на------
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обединението.Документи, с които се доказва информацията в КЕДОП могат 
Да бъдат изискани допълнително при условията на чл . 6 /, ал.б и --
VI.4J Мроцедури МО иижальапс
VT./i.il Опган. който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Кпмиг.ия за зашита на конкуренцията ____________________—
Пощенски адрес:
бл/гт. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
CDcadmin@cpc.Ьа

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.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):

V I.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове» „ода.аи. на * » б и :
в 10-дневен срок по реда на чл. 197,, ал.1, т.4 от яда нрда
за защита на конкуренцията. --- -— -----— --- -— -----— -—
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:
Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27.02.2019 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

г в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
2о може да бъде присъдена значимост вместо важност

може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

коитерий за възлагане, тежестта не се използва
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