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 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: изх. №110/23.02.2017 г. 

  

 Възложител: Директорът на ТП Държавно горско стопанство Суворово,  при  Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен 

Поделение (когато е приложимо): ТП ДГС Суворово е поделение на  "Североизточно държавно 

предприятие"  ДП Шумен 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 02711 

Адрес: гр.Суворово, бул.Възраждане №38 

Лице за контакт: инж.Злати Димов – зам.директор 

Телефон: 05153 2090 

E-mail: dgs.suvorovo@dpsshumen.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, 

разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на 

стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г.” 

 

  

Кратко описание: Осигуряване бои, разредители, спрей и други необходими материали за 

осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г., конкретизирани 

по видове и артикули в техническата спецификация по поръчката. 

  

Място на извършване: гр.Суворово, общ.Суворово, обл. Варна, бул.”Възраждане” №38, 

административната сграда на стопанството. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 5 000,00 лв. 

 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

 

Номер на обособената позиция:  

  

Наименование: 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

 
в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, Правилника за 

прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и техническата спецификация, публикувана в 

профила на купувача на интернет страницата на Възложителя. 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, 

ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя.  

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 
 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица - в аналогичен 

регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.  

 

  

Икономическо и финансово състояние: няма 

 

  

Технически и професионални способности: няма 

 
 

 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [ ]   Тежест: [   ] 

Име: []   Тежест: [   ] 

  

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 09/03/2017г.                      Час: 17:00ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 09/04/2017г.                      Час: 17:00ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 10/03/2017год.                  Час:  11:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр.Суворово, 

бул.Възраждане №38, в Заседателната зала на стопанството. При отварянето на офертите могат 

да присъстват представители на участниците. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х ] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  

  

  

 
 Друга информация  

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, 

ППЗОП и на Възложителя. Офертата  се изготвя по приложените към обявата образци, 

публикувани на интернет страницата на Възложителя.  

Офертата се подава на български език - на хартиен носител.  

Към офертата си участниците представят следните документи: 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1); 

2.  Ценово предложение (Приложение №2); 
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3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложение №3); 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо);  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.   

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка, на адрес: гр.Суворово, общ.Суворово, обл. Варна, бул.”Възраждане” №38, 

административната сграда на стопанството. 

 

 
Финансирането на поръчката ще бъде от стопанската дейност на стопанството. 

Стойността на доставката се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, 

в 10 дневен срок след издаване на фактура от страна на изпълнителя. 

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание делегиране на правомощия 

при условията на чл.7 от ЗОП, съгласно Заповед №356/29.11.2016г. на Директора на 

СИДП ДП – Шумен. 

 
 

  

  

 
  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 23/02/2017г. 

 

 Възложител             

Трите имена: инж.Радостин Стоянов Желязов 

Длъжност:           Директор 

 


