МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8
Тел. 05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

………………………………………………………..
РЕШЕНИЕ
№ 05
Офис с.Старо Оряхово, 04.01.2017 г.
На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка със чл.20, ал.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки
Откривам процедура, по реда на чл.191, ал.1, т.1, чрез покана до определени
лица по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки, за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти
и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на
организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба
за 2017г”
Мотиви за избор на процедурата: Изборът на процедурата – изпращане на
покана до определени лица е обусловено от невъзможността да се определи изпълнител
на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява. Налице е основанието по
реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП – „не е получена нито една оферта, включително след
удължаване на срока по чл.188, ал.2 и първоначалните условия на поръчката не са
променени“.
1.Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на хранителни продукти и
напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран
ловен туризъм за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017г”
съгласно Приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г на Директора на СИДП ДП –
Шумен.
2 Място на изпълнение на поръчката- франко обекта на Възложителя: Станция
Шерба, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна.
3. Срок на договора – 31.12.2017г
4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 12000 лв. (дванадесет хиляди лева),
без ДДС. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с
усвояване в пълен обем.
5. Утвърждавам поканата, условията за участие, техническата
спецификация за поръчката, образците на документи и проекто- договор за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191 от ЗОП.

Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката да се качи
на сайта на ТП ДЛС Шерба в Профил на купувача и може да бъде свалена безплатно от
интернет страницата dls.sherba@sidp.bg.
6.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.191 от ЗОП, съдържаща
подробно описание на условията за възлагане на поръчката и проекто-договор.
Да се изготвят и съпътстващите поканата документи:
-образци на изискуемите документи и декларации;
-образец на предложение за изпълнение на поръчката;
-образец на техническа спецификация;
-образец на ценово предложение.
7. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията за
критерии за подбор от ЗОП и изискванията на Възложителя за изпълнение на
поръчката, посочени в обявата и публикуваните документи на сайта на възложителя.
8. Срок на валидност на офертите
Не по-малък от 90 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти.
9. Място и срок за изпращане на поканата и получаване на офертите
Поканата да се изпрати за публикуване в срок до 05.01.2017г.
Офертите се получават на адреса на Възложителя : ТП ДЛС Шерба, офис
с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, в срок до 12.01.2017г. – 17:00 часа.
10. Място на отваряне на офертите: Сградата на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо
Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8.
11.Дата и час на отваряне на офертите: 13.01.2017г., Час: 11:00

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „Шерба“ .........../п/.............…
/…заличено/
Оправомощен със Заповед №374/05.12.2016 г.
на директора на ТП ДЛС Шерба

