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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20170214-02711-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Решение номер: ЗОП-2017-4-1   От дата: 16/03/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711
Поделение: Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен
Изходящ номер: 661 от дата 16/03/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Държавно горско стопанство-Добрич ТП на 
СИДП ДП гр.Шумен

2016174120154

Пощенски адрес:
ул.Марин Дринов 5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр.Добрич BG332 9300 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, 
адв.Цветан Георгиев

058 600678

Електронна поща: Факс:
dgs.dobritch@dpshumen.bg 058 600658
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://dgsdobritch.dpshumen.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://dgsdobritch.sidp.bg/зоп-2017-4/

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: горско стопанство
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП  
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
"Агротехнически услуги, включително торене, сеитба, оран, дискуване, 
жътва и други дейности от този род изпълнени с торове, семена и 
препарати на изпълнителя, обособени в четири позиции"

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Пръскане на горски култури с гръбна пръскачка срещу плевели с препарати 
на изпълнителя, находящи се в землище с. Гешаново, Овчарово, Котленци,  
общ. Добричка и гр. Добрич
Пръскане с „Перла” срещу плевели с препарати на изпълнителя, находящи 
се в землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”, с. Стожер, с. Врачанци, 
М. Смолница, Орлова могила, Дряновец.
Заскобване на фиданки – землище на гр. Добрич
Тракторна оран  18- 20 см– землище на гр. Добрич
Тракторна оран  40 см – землище на гр. Добрич
Торене в землището на гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”
Обеззаразяване на семена с препарати на изпълнителя, находящи се в 
землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”.
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА с 
местонахождение в землища: с.Самуилово, с Богдан, с. Дончево, 
гр.Добрич.
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ПШЕНИЦА с 
местонахождение в землища с.Самуилово
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЛЮЦЕРНА с 
местонахождение в: землище с.Самуилово

Агротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА с 
местонахождение в землища: с.Житница, с. Карапелит, с. Подслон
Агротехнически дейности относно дивечови ниви с СЛЪНЧОГЛЕД с 
местонахождение в землища с. Житница

Направа на минерализовани ивици с ширина от 3 до 5 м.чрез тракторна 
оран  18- 20 см – землище на гр. Добрич 
Направа на минерализовани ивици с ширина от 3 до 5 м чрез дискуване  –
землище на гр. Добрич, с. Хитово, с. Крагулево, с. Черна, с. Пчелник, 
Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Полк. Иваново, с. Карапелит, с. 
Самуилово, с. Долина, с. Одринци, с. Опанец, с. Дончево.

Почистване на площи с горски мулчер с дълбочина на обработката 5 - 10 
см  – землище на гр. Добрич. 

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
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брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45697.08 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 148224.00 Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен 
за 2017година в размер от 148224.00 лв, без ДДС по т.17 от Раздел 
"Услуги" от приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г. на директора на 
"Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен. 

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят 
техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на 
ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на 
договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и 
условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП 
за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да 
се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата 
обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
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-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Общата стойност на поръчката е  45697,08 лв.без ДДС от които до 
40154,30 лв.за агро-техническите дейности, в рамките на одобрения 
финансов ресурс за поделението за 2017г. от 40224,00 лв.без ДДС в 
рамките на общия одобрен ресурс за всички ТП от предприятието в размер 
на 148224.00, и 5542,78лв.без ДДС за лесокултурни дейности.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, л.1, т.5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на 
решението

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17/03/2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
инж. Цанко Иванов Николов

VIII.2) Длъжност:
Директор
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