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Изх. № 1643/21.06.2017г.                 До „АГРОЩИЛ БЪЛГАРИЯ“ 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 № 135/21.06.2017г., 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 торове 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 от участника, не следва да надвишава посочения от 

Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката. Участниците в 

процедурата, които представят по-висока обща крайна цена от посочения 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 техническата спецификация. 

2.Изисквания при изпълнение на поръчката 

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения в Техническата 

спецификация вид. 

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, посочени в Техническата спецификация. 

Торовете, предмет на обществената поръчка се доставят в срок. Доставката се извършва 

както следва: обл. Шумен, общ. Смядово, гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ 2; 

Доставените продукти да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на Европейски 

парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година „или еквивалентно/и” относно торовете. 

Доставените продукти да бъдат в опаковка, разфасовки  и  общи количества както следва: 

Амониев нитрат да бъде в опаковки , разфасовки и количества: 

- двупластови торби (полипропилен/полиетилен „или еквивалентно/и )  с маса на продукта 

от 50 кг и общо количество за доставка от 1500 кг. 
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Доставените торове следва да отговарят на Регламент (EO) 2003/2003 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година „или еквивалентно/и, относно торовете и да 

бъдат с означен срок на годност, който трябва да бъде не е по-малко от 80% остатъчен срок на 

годност към момента на доставката. 

Доставените торове следва да бъдат придружени с необходимата документация и да са 

етикирани, съобразно изискванията на европейското и национално законодателство, 

удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания и тези 

на Възложителя. 

3.Пределна стойност за изпълеие на доставката до 675,00 /шестстотин седемдесет и пет/ 

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 11,30 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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