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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bq, aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aoD.bq

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
„
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
Г~|проект
публикуване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

ЕЗ
□

Решение номер: 26 От дата: 20.01.2017 дц/мм/гпт

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

ТП Държавно горско стопанство Цонево
СИДП ДП Шумен

при

2016174120145

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

+359 517-27232

Електронна поща:

Факс:

dgs.conevo0dpshumen.bg

+359 517-27232

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://wp.me/p82oCV-csp

11: АДМИНИСГРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Пл) Процедурата е открита с:
Решение номер: 05 От дата: 11.01.2017 дд/мм/гггг__________________________
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е
приложимо):
11,3) Уникален номер на поръчката в РОП:
02711-2017-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)__________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
ЕЗЧлен ю о, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л ен ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП
ПЧлен ю о, ал. и от ЗОП
□ Ч л ен ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□ Ч л ен 179, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л ен ю о, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л ен ю о, ал. и във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л ен ю о, ал. 12 т. [...1във вр. с чл. 177 от ЗОП________________

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: с8Ь94480-О42-459а-8е21-09ffe7aa8cdd

1
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.i) Допълнителна информация (когато е приложимо):
--------------------------------------------------------------------------------------------------- V

VI.2) Процедури по обжалване______________________
VI.2.i) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

ул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin0cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VI.2.2) 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.1
за защита на конкуренция^д^-^.^

от ЗОП пред Комисията

VI.3) Дата на И.Ч1ТТ10"*---------Дата: 20.01.20

VII: ВЪЗЛ(
v n .i) Трите ]

ЧЛ .2 ОТ

ЗЗЛД

инж.Росен
______ _

VII.2) ДлЪЖЕ

директор на тп ДГС Цоне.з'<£,^ФЖ^вдЙощен със заповед №356/29.11.2016г. на
директора на СИДП ДП Шум^Н----___ _______________________________________
' '

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП
Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените
крайни срокове или да се стартира нова процедура.
Да □ Не £3

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в
оригиналното обявление)______________________________________________
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

ТП Държавно горско стопанство Цонево при
СИДП ДП Шумен

2016174120145

Пощенски адрес:

ул.Хр.Трендафилов №54
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

с .Цонево

BG331

9261

BG

Лице за контакт:

УНП: c8b94480-f342-459a-8e21-09f5e7aa8cdd

Телефон:

2

Партида:
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Тодор Динев- домакин при ТП ДГС Цонево
Електронна поща:

dgs.conevo@dpshumen.bg

+ 359 517-27232
Факс:
+ 359 517-27232

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

N

www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://wp.me/p82oCV-csp

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II л) Обхват на обществената поръчка________________________________________
II.i.i) Наименование:

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически
прегледи с части и материали
Референтен номер: 2_____________________________________________________________
II. 1.2) Основен CPVкод:
Допълнителен CPV код:1 2

50100000

II. 1.3) Вид на поръчка

1 IСтроителство

П Доставки

К|Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически
прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки
и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника, и мотоциклети
на ТП Държавно горско стопанство „Цонево" при „СИДП" ДП Шумен,
местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа
спецификация”

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.01.2017 дд/мм/гггг_________________________________
VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез7
□eNotices
KITED eSender
□ Д р у го ______________
Потребителско влизане в TED eSender:7______
Справка за обявления:2017-7бб420 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2017/S 010-014846
Дата на изпращане на оригиналното обявление:711.01.2017 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 766420__________________________

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.i) Информация за коригиране или добавяне
VII. 1.1) Причина за изменение 7
Ю Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
□ Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия
орган__________________________________________________________________
VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:
11 . 2 . 5
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
Да се чете:

В поле II. 2.5) на обявлението
„Критерии за възлагане”
възложителят е посочил, че
критерият за възлагане е цената ,
без да са посочени в обявлението
тежестта на всички показатели ,

УНП: c8b94480-f342-459a-8e2I-09Ce7aa8cdd

3

РЕШЕНИЕ JA ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

i t a p i ида.

съобразно методиката за оценка в
одобрената документацията за
участие. Съобразно разпоредбата на
чл. 70, ал. 6 ЗОП, когато критерият
за възлагане включва повече от един
показател, възложителят определя в
обявлението относителната тежест на
всички показатели, както
следва:„Икономически най-изгодна
оферта", която се изчислява по
следната формула:КО=К1+К2+КЗ; КО комплексна оценка - максимален брой
точки 100 т .;К1 - цена за положен
труд за 1 сервизен час - 70 т. ;К2
- крайна обща цена за доставка на
резервни части и консумативи - 20
т. - крайната обща цена се
образува от сбора на предложените
единични цени за резервни части и
консумативи, описани в ценовата
оферта.КЗ - процент отстъпка за
непосочени в списъка от
техническата спецификация резервни
части и консумативи - 10 т.
VII.2) Друга допълнителна информация 2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
7

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува

УНП: с8Ь94480-П42-459а-8е21-09f5e7aa8cdd

4

