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Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя

2711

Поделение

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

Изходящ номер

4790

от дата

26-октомври-2020

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС

26-октомври-2020

Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател

Коментар на възложителя

Обявление за възложени поръчки и сключени договори по „Възстановяване на щети по горите
от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 -
“Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“,
съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния
обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в
периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г. обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка,
Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг; Позиция № 2 - ДГТ
от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС Шумен и Позиция № 4 -
ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган
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I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

201617412

Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

гр. Шумен

Пощенски адрес:

ул. ПЕТРА №.1

Пощенски код:

9700

код NUTS

Шумен

Лице за контакт

Веселин Маринов Нинов

Електронна поща:

office@sidp.bg

Телефон:

+359 54833123

Факс:

+359 54833123

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

www.sidp.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/14924

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност

съгласно чл. 165 от ЗГ и ЗЛОД



26.10.2020 г.

3/14

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Възстан. на щети по горите от г. пожари, пр. бедствия и катастрофични събития по
подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвест. в разв. на г. райони и подобр. жизн. на горите...
(прод. - т.1 на раздел VІ.3)

Референтен номер (в приложимите случаи)

ОП 2020-01

II.1.2) Основен CPV код

77231600

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Обществена поръчта- открита процедура по реда на  ЗОП с ОБЕКТ - УСЛУГИ И
ДОСТАВКИ и ПРЕДМЕТ: „Възстановяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 -
“Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността на
горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от
териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на
сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г.
обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка, с четири отделни позиции като следва:
Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг; Позиция
№ 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС
Шумен; Позиция №4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП
ДЛС Балчик“

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции

3

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно

индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)

750852.26

Валута
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BGN

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг;

Обособена позиция №

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

77231600

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Търговище

Основно място на изпълнение

ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на
горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена
техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на
СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в
периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 г. – 2023 г. обособени в Обект №1 -
Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество

Ср(изпълн.)- Предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от
обекта, - 40

Цена

Тежест

60

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския

съюз

да

Идентификация на проекта

Оперативна Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г., между СИДП ДП гр. Шумен и Разплащателна
агенция при Държавен фонд „Земеделие“.

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП
ДГС Шумен

Обособена позиция №

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

77231600

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Шумен

Основно място на изпълнение

Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП
ДГС Шумен

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на
горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена
техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на
СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в
периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 г. – 2023 г. обособени в Обект
№1- Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и
ТП ДГС Шумен

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество

Ср(изпълн.)- Предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от
обекта, - 40

Цена
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Тежест

60

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

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

съюз

да

Идентификация на проекта

Оперативна Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г., между СИДП ДП гр. Шумен и Разплащателна
агенция при Държавен фонд „Земеделие“.

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

Позиция № 4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС
Балчик

Обособена позиция №

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

77231600

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Добрич

Основно място на изпълнение

ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на
горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена
техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на
СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в
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периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 г. – 2023 г. обособени в Обект №1 -
Позиция № 4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС
Балчик

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество

Ср(изпълн.)- Предложения срок за изпълнение на договора за съответната позиция от
обекта, - 40

Цена

Тежест

60

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

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

съюз

да

Идентификация на проекта

Оперативна Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-8.002-004-С01/23.04.2020 г., между СИДП ДП гр. Шумен и Разплащателна
агенция при Държавен фонд „Земеделие“.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
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Номер на обявлението в ОВ на ЕС

2020/S 134-330107

Раздел V: Възлагане на поръчката (1)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

66

Обособена позиция № (в приложимите случаи)

1

Наименование

Обект № 1 от 1210,275 дка, Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на
ТП ДГС Омуртаг

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

12-октомври-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС

0

Брой на офертите, получени по електронен път

1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

395508.95

Валута

BGN
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция

395048.80

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

ТИ енд ТИ ООД

Национален регистрационен номер

128622048

Пощенски адрес

Държава

България

Град

с. Веселиново

Пощенски адрес

СТОПАНСКИ ДВОР №.2А

Пощенски код

8632

код NUTS

Ямбол

Електронна поща

ti_and_ti@abv.bg

Телефон

+359 898547209

Факс

+359 898547209

Изпълнителят е МСП

не

Раздел V: Възлагане на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

67

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
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2

Наименование

Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП
ДГС Шумен

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

12-октомври-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС

0

Брой на офертите, получени по електронен път

1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

150941.44

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

150744.36

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
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Официално наименование

„ТИ енд ТИ“ ООД

Национален регистрационен номер

128622048

Пощенски адрес

Държава

България

Град

с.Веселиново

Пощенски адрес

СТОПАНСКИ ДВОР № 2А

Пощенски код

8632

код NUTS

Ямбол

Електронна поща

ti_and_ti@abv.bg

Телефон

+359 898547209

Факс

+359 898547209

Изпълнителят е МСП

не

Раздел V: Възлагане на поръчката (3)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

70

Обособена позиция № (в приложимите случаи)

4

Наименование

Позиция № 4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС
Балчик

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
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Дата

26-октомври-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС

0

Брой на офертите, получени по електронен път

1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

205062.97

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

205059.1

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

„ПОЛИ-КА“ ЕООД

Национален регистрационен номер

203526281

Пощенски адрес

Държава

България

Град

София

Пощенски адрес
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р-н Младост, ж.к. Младост, бул./ул. Андрей Ляпчев № 80

Пощенски код

1712

код NUTS

София (столица)

Електронна поща

poli_ka2015@abv.bg

Телефон

+359 876001292

Факс

+359 876001292

Изпълнителят е МСП

не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

(т.1) . Продълж. от ІІ.1.1)(1). ...съгласно одобрена техническа спецификация в държавни
горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години
считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.;
2022 г. – 2023 г. обособени в Обект № 1 от 1210,275 дка, с четири отделни позиции като
следва: Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг;
Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП
ДГС Шумен; Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДГС
Генерал Тошево и ТП ДЛС Тервел ; Позиция № 4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния
обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик“

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Държава

България

Град

София

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Пощенски код

1000
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Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Телефон

+359 29884070

Факс

+359 29807315

Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

неприложимо

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26-октомври-2020


