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Изх. № 1642/21.06.2017г.                  До „АГРОЩИЛ“ ЕООД 

гр. Смядово    адрес: ПК 9120, гр. Долни чифлик, обл. Варна 

ул. „Русе” № 11 

 

        П О К А Н А 
        от Директора 

        на ДГС Смядово – ТП на СИДП ДП  Шумен 

        9820, гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2  

        област Шумен 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 

На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП, във връзка с разпоредбите на чл. 182, от Закона за 

обществените поръчки, Решение № 134/21.06.2017г., на Директора на ТП „Държавно горско 

стопанство  Смядово“, Ви отправяме настоящата покана, при наличие на интерес от Ваша 

страна, да представите оферта за участие в обществена поръчка с обект – доставка с предмет: 

„Доставка, чрез покупка на семена за посев  за нуждите на ТП „ДГС Смядово” за срок от 

една година, считано от датата на подписване на договора“. 

1.Оферта може да бъде подавана, съобразно образеца на ценовото предложение към 

настоящата покана, като предложените от Вас крайни цени следва да са без включен ДДС. 

Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на поръчката от участника, не следва да 

надвишават посочения от Възложителя максимален финансов ресурс. Участник в процедурата, 

които представи по-висока обща крайна цена от посочения максимален финансов ресурс на 

Възложителя се отстраняват от последващо участие в настоящата процедура.Стоките, предмет 

на обществената поръчка, се доставят в срок не повече от 3 (три) работни дни, считано от деня, 

в който е направена заявката. 

Участникът трябва да представи оферта отговаряща на изискванията на Възложителя. 

2.Изисквания при изпълнение на поръчката 

Възложителят ще заявява периодично, по подходящ начин и според възникналите 

потребности и необходимост - артикули, като не може да надвишава договорената стойност по 

договора. 

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените прогнозни 

количества семена за посев, а именно: царевица-100кг., мека пшеница-1000кг; 

Извършените доставки, предмет на обществената поръчка, ще се приемат периодично от 

упълномощено лице на Възложителя с участието на Изпълнителя, в резултат на което ще се 

съставя и подписва приемателно-предавателен протокол за приемане извършените доставки.  

Всички доставяни стоки, предмет на поръчката следва да са в срок на годност, както и да 

отговарят напълно на техническите изисквания на Възложителя. 

Доставката се извършва както следва: обл. Шумен, общ. Смядово, гр. Смядово, ул. 

„Ришки проход“ 2; 

Семената, предмет на настоящата процедура следва да са вписани в Европейският каталог 

за сортовете или Официалната сортова листа на Република България. Одобрена от 

Изпълнителната агенция по сортизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 
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Семената, предмет на настоящата процедура следва да да отоварят на изискванията на 

Закона за посевния и посадъчен материал и поднормативнита уредба, относно производството, 

опаковането,етикирането, и др. свързани с предлаганите семена предмет на настоящата 

обществена поръчка. 

3.Пределна стойност за изпълеие на доставката на посочените от Възложителя 

количества, обстойно описани в Техническата спецификация към настоящата поръчка до 792,00 

/седемстотин деветдесет и два/ лева без вкл. ДДС. 

4.Офертата, следва да бъде представена за разглеждане в деловодството на Държавно 

горско стопанство Смядово – Териториално поделение на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен, с адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. „Ришки проход“ № 2  всеки 

работен ден до 16,30 часа, с краен срок - 28.06.2017 г., включително. 

5.Разглеждне на постъпилите оферти и преговори с кандидатите ще се извършат на 

29.06.2017г от 11,00 часа в заседателната зала на адмнистративната сграда на ТП „ДГС 

Смядово“ – гр. Смядово, ул. Ришки проход №2  

Разглеждане на всички постъпили оферти и тяхната класация ще се извърши от комисия, 

като Критерия за оценка на ценовите оферти е  Предложена обща цена за доставките: 

Методиката за оценка на офертите с показатели и относителна тежест на същите, е 

както следва: 
Най-ниската  предложена крайна обща цена без вкл. ДДС  за изпълнена на доставките. 

В случай, че бъдете определен за изпълнител на доставката ще бъдете поканени писмено 

за договаряне на параметрите и сключване на договор при условията на чл.112 от ЗОП. 

 

Дата на изпращане на настоящата покана: 21.06.2017 г. 

гр. Смядово 
 

Директор на ТП ДГС Смядово…подписано и подпечатано….. 

инж. (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) 
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