ОВ/S S229
28/11/2018
523484-2018-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура

1/7

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523484-2018:TEXT:BG:HTML

България-Петлешково: Готови храни за селскостопански и други животни
2018/S 229-523484
Обявление за поръчка
Доставки
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Добруджански земеделски институт — гр. Генерал Тошево
000840410
Общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
с. Петлешково
9521
България
Лице за контакт: доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев
Телефон: +359 58603125
Електронна поща: office@dai-gt.org
Факс: +359 58603183
код NUTS: BG332
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dai-gt.org/bg/
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/dai-gt-378/
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://sop.bg/dai-gt-378/proceduri-20-1-zop/a1-0004393.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Друга дейност: научноизследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
„Доставка на комбинирани фуражи и фураж — млекозаместител, за нуждите на животновъдството в
Добруджански земеделски институт — гр. Генерал Тошево“

II.1.2)

Основен CPV код
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15710000
II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Обществената поръчка е за доставка на комбинирани фуражи: стартерна смеска за агнета — гранули
в чували по 20 кг — 10 тона, КФ за шилета угояване — гранули в чували по 20 кг — 20 тона, КФ за
лактиращи крави (18 % суров протеин) — 910 тона, и доставка на фураж — млекозаместител — 5 500 кг.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 488 000.00 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
„Доставка на комбинирани фуражи“
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
15712000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
Доставките се изпълняват до стопанския двор на възложителя — Добруджански земеделски институт —
гр. Ген. Тошево в с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на комбинирани фуражи:
— стартерна смеска за агнета — гранули в чували по 20 кг — 10 тона,
— КФ за шилета угояване — гранули в чували по 20 кг — 20 тона,
— КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) — 910 тона.
Посочените количества са прогнозни и възложителят си запазва правото да поръчва по-малко от
обявените количества в зависимост от нуждите си.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 471 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
Поръчва се през и за всяка стопанска година.

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
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Опции: не
II.2.12)

Информация относно електронни каталози

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

II.2.14)

Допълнителна информация
Доставката ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка при възникнала
необходимост. Разходите по доставката са изцяло за сметка на изпълнителя, като доставката се
извършва със собствени или наети транспортни средства, включени в Регистър на операторите,
транспортиращи фуражи, по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1
от Закона за фуражите.

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
„Доставка на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета“
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
15710000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
Доставките се изпълняват до стопанския двор на възложителя — Добруджански земеделски институт —
гр. Ген. Тошево в с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на фураж — млекозаместител за отглеждане на телета, с определени изисквания по отношение
на характеристиките му (изложени в техн. спецификация) — максимално количество — 5 500 кг.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
Поръчва се през и за всяка стопанска година.

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не
II.2.14)

Допълнителна информация
Доставката ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка при възникнала
необходимост. Разходите по доставката са изцяло за сметка на изпълнителя, като доставката се
извършва със собствени или наети транспортни средства, включени в Регистър на операторите,
транспортиращи фуражи, по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1
от Закона за фуражите.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят изисква участниците в настоящата обществена поръчка да са вписани в регистрите на
БАБХ или за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата
членка, в която са установени, като „оператор във фуражния сектор“. Участници чуждестранни лица
следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която
са установени.
Документ, чрез който се доказва съответствието на участника с това изискване, е лиценз (разрешение,
удостоверение за вписване в регистър и др. еквивалентни) за производство, обработване или
съхранение, транспортиране и разпространение на фуражи или еквивалентно. Заверено копие от
него трябва да бъде представено от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор.
Възложителят изисква от участника да декларира наличието на актуална регистрация в ЕЕДОП, част IV
„Критерии за подбор“, буква А „Годност“, точка 1).

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор „икономическо и финансово
състояние“.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания по отношение на критерия за подбор „технически и професионални
възможности“.

III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:
Възложителят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението — ако е приложимо.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице:
1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП.
Възложителят има право да не отстрани участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни
поръчката.
2. за когото е приложима забраната по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е на лице
изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3. за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП.
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4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.
5. ако е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 ЗОП, като представят мерки за
надеждност. Липсата на основание за отстраняване се декларира в
III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/01/2019
Местно време: 16:30

IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/02/2019

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/01/2019
Местно време: 10:00
Място:
Административна сграда на Добруджански земеделски институт — гр. Ген. Тошево в с. Петлешково, общ.
Генерал Тошево, обл. Добрич
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Доставка на комбинирани фуражи и фураж — млекозаместител, е необходима за всяка стопанска година
и по тази причина до 10.10.2019 г. ще бъде публикувано следващо обявление за поръчка.
VI.2)

Информация относно електронното възлагане
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VI.3)

Допълнителна информация:
Участниците следва да отговарят на изискванията на възложителя за личното им състояние. По
отношение на участниците в процедурата не следва да са на лице основанията за отстраняване по чл.
54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП преди или по време на процедурата. Когато участник
в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, и за членовете на обединението
не следва да са на лице горепосочените основания за отстраняване. Основанията за отстраняване се
прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание
за отстраняване (съгл. чл. 56, ал. 1 от ЗОП). Възложителят преценява предприетите от участника
мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението,
и в случай че приема предприетите от участника мерки като достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, не го отстранява от процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт
съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е
лишен от правото да участва в процедури за общ. поръчки, няма право да използва предвидената в чл.
56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.
Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП (липса на осъждане за определени престъпления)
се отнасят за определени физически лица (съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗОП). Участниците в процедурата
декларират липса или наличие на обстоятелства, които са основания за отстраняване от процедурата,
в ЕЕДОП, част III, букви А,Б, В и Г или по-специално законните представители на участниците (съгл.
чл. 40, ал. 2 от ЗОП). В ЕЕДОП участникът може да представи данни относно публ. регистри, в които
се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства
служебно на възложителя.
Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато определеният за изпълнител
участник е обединение на физически и/или юридически лица.
Всеки участник в процедурата има право да представи само по 1 оферта за едната и/или за двете
обособени позиции.
Възложителят не изисква от определения за изпълнител участник по обособена позиция № 2 да
предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Преди подписване на договора за
изпълнение на доставката участникът, избран за изпълнител по обособена позиция № 1, предоставя
обезпечаваща изпълнението на договора гаранция в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на
договора.
Прогн. ст-ст на поръчката, респ. на всяка една отделна об. позиция, се явява макс. възможна стойност
за офериране от участниците. Участник, предложил цена, по-висока от макс. определената за
съответната об. позиция, ще бъде отстранен от участие по съответната об. позиция/процедура.
Използваните средства за финансиране на обществената поръчка са в рамките на Бюджет 2019 г. и
други регламентирани източници.

VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
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Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Всяко заинтересовано лице в настоящата процедура може да подаде жалба до Комисията за защита на
конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва в срока по
чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2018
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