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Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя

2711

Поделение

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен - Централно управление

Изходящ номер

5266

от дата

23-ноември-2020

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

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
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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

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка чрез покупка на външни автом. гуми, извършване на услуги по демонтаж на
стари автом. гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови авт. гуми за служ.
МПС, на ЦУ на СИДП ДП Шумен"

Референтен номер (в приложимите случаи)

ОП-2020-4

II.1.2) Основен CPV код

34350000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4)
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Кратко описание

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по
демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови
автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за срок
от една година считано от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2020-
2021)“

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

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)

13249.22

Валута

BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Шумен

Основно място на изпълнение

Специализиран обект в гр. Шумен

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по
демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови
автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен за срок
от една година считано от датата на сключване на договора (сезон лято /зима 2020-
2021)“

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество

Т 1, 2,….. е общата оценка на техническата оферта - 60

Цена

Тежест

40

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции

да

Описание на опциите

1.Възложителят може да заявява различни количества от посочените в списъка, като
ги заплаща съобразно единичната им цена посочена в офертата в рамките на
определения максимален финансов ресурс на доставката
2. Възложителят може да заявява артикули извън списъка на техническата оферта,
чиято единична цена се формира от обявената им продажна цена към датата на
заявката на съответния артикул в специализираните обекти на изпълнителя намалена
с предложената търговска отстъпка, като обща стойност не може да е по-голяма от
3000,00лв от обявената максимална прогнозната стойност на доставката.
3.Количествата са прогнозни като възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло и не
носи отговорност пред изпълнителя за претенции в случай, че обемът на поръчката не
бъде изцяло изпълнен

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

не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

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

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

не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

83

Наименование

„Доставка чрез покупка на външни автом. гуми, извършване на услуги по демонтаж на
стари автом. гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови авт. гуми за служ.
МПС, на ЦУ на СИДП ДП Шумен

Възложена е поръчка/обособена позиция
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V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

19-ноември-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

15000

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

13249.22

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

ПРИМЕКС ЕООД

Национален регистрационен номер

127033207



23.11.2020 г.

6/7

Пощенски адрес

Държава

България

Град

гр. Каспичан

Пощенски адрес

УЛ. РОПОТАМО №.7

Пощенски код

9930

код NUTS

Шумен

Електронна поща

office@primex-bg.com

Телефон

+359 54832600

Факс

+359 54832400

Интернет адрес

URL

www.primex-bg.com

Изпълнителят е МСП

не

Раздел VІ: Допълнителна информация

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
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1000

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

23-ноември-2020


