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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 5260 от дата 27/10/2015
Коментар на възложителя:
ID:9247108

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез 
Териториална дирекция Държавен резерв гр. Пловдив
Адрес
ТД Държавен резерв - гр. Пловдив, бул. Марица № 21
Град Пощенски код Страна
Пловдив 4000 Р България
Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв - Пловдив; 
бул. Марица №21

032 901706

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Милен Филипов Фургьов
E-mail Факс
reservpd@mail.bg 032 944247
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/texnichesko-obsluzhvane-poddrzhka-i-tekushh-remont-na-
tovaren-avtomobil-pezho-bokser-st/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Услуги по техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на 
товарен автомобил Пежо „Боксер“, собственост на Държавна агенция 
“Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисван 
от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50114200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1.Следгаранционно обслужване на товарен автомобил Пежо „Боксер“ 
– дизел с обем на двигателя 2446 см3 година на първа регистрация 
– 1998 г. стопанисван от ТД „Държавен резерв” Пловдив - 1бр.
2. Следгаранционното обслужване включва:Диагностика, обслужване, 
реглаж и ремонт на дизелов двигател, горивна уредба, запалителна 
уредба, ел. инсталация, съединител, предавателни кутии, ходова 
част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-
отоплителна инсталация, хидравлична система и други възли и 
детайли от окомплектовката на автомобила; Тенекеджийски ремонти, 
бояджийски  и тапицерски услуги, и други дейности, свързани с 
възстановяване техническата изправност на автомобила, подробно 
описани в техническата спецификация.
3.Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизират за 
всеки отделен случай, чрез подаване на писмена заявка от 
оторизирани от Възложителя лица в рамките на разчетените 
финансови средства.
Източник на финансиране - бюджетът на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна  стойност на поръчката е до 3333,00 (три хиляди триста 
тридесет и три) лева без ДДС.  
В тази стойност се включват: цената на техническото обслужване и 
ремонт и цената на влаганите резервни части и консумативи. 
Резервните части и консумативите се доставят от изпълнителя и са 
за сметка на възложителя.
Прогнозната стойност е без ДДС!
Прогнозна стойност
(в цифри): 3333   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив - автосервиза на Изпънителя. код NUTS:  

BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на  
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа приложени:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Ценово предложение - приложение №1;
3. Техничеко предложение (ведно с  изисканите документи за 
доказане за техническите възможности на кандидата) - приложение 
№2;
4. Декларация за конфиденциалност - приложение №3;
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора -  
приложение №4;
6. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и - 
приложение №6;
7. Декларация от подизпълнител за съгласието му за участие в 
изпълнението на обществената поръчка - приложение №7 (попълва се 
в случай, че изпълнителя предвижда участие на подизпълнител/и)

Б/Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:
Участникът следва да има внедрена и работеща система за 
управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или 
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еквивалент. Участникът следва да има внедрена и работеща система 
за управление околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2005 или 
еквивалент.
Участникът трябва да отговаря на следните изисквания за 
технически възможности:
1. Да разполага с обособени работни постове, автосервизно 
оборудване - минимум 4 работни поста, оборудвани с двуколонни 
или четириколонни подемници и прилежащото към тях ремонтно-
диагностично оборудване, спирачни и др. стендове, специализирани 
контролно-измерителни уреди и инструменти за извършване на 
прегледи, техническо обслужване и ремонт на агрегати, възли и 
системи.
2. Да разполага с минимум 4 (четири) квалифицирани автомонтьора, 
които отговарят за извършването на услугата.
3. Да доставя необходимите авточасти, материали, консумативи и 
други за извършване на техническо обслужване и ремонт на 
автомобила.
4. Да извършва техническо обслужване, диагностика и ремонт в 
определен срок, посочен в предложението.
5. Да предлага гаранционен срок за извършеното техническо 
обслужване и ремонтни дейности не по-кратък от 6 /шест/ месеца.
6. Участникът следва да разполага и използва само оригинален 
фирмен софтуер и одобрени (хомологирани) тестери за 
диагностициране на автомобила.
7. При необходимост да извършва приемане на аварирали автомобили 
в сервиза в почивни и празнични дни. 
8. Да създаде и да води досие със сервизната история на 
автомобила.
9. Да извършва експресни услуги на цената на обикновени такива.
10. Да осигури транспорт на аварирал автомобил 24 часа в 
денонощието и 7 дни в седмицата.
11. Да може да извършва ремонта в срок не по-дълъг от 7 /седем/ 
работни дни, считано от датата на писмената заявка.
12. В срок от 30 дни след сключване на договора участникът да 
извърши за своя сметка първоначален технически преглед, при 
който да бъдат диагностицирани основните системи, възли и 
агрегати на автомобилна като цяло, като данните с резултатите се 
въвеждат в сервизното му досие.
13. Да предава на възложителя при поискване подменените и 
дефектиралите части и агрегати с опис след всеки един ремонт или 
обслужване.
14. Да разполага със собствена, наета, получена на лизинг, или с 
учредено право на ползване сервизна база на територията на гр. 
Пловдив.

В/Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30  дни, считано 
от крайния срок за получаване на офертите.
Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на изпълнителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най- ниска цена за техническо обслужване и текущ ремонт за 1 
(един) сервизен час в лева без ДДС.

Срок за получаване на офертите
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Дата: 05/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00
Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и приложенията към нея са публикувани на 
Профила на купувача на горепосочения адрес и могат да бъдат 
изтеглени свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице. 
Оферти се подават до 17:00 ч. на 05.11.2015 г. в ТД "Държавен 
резерв" гр. Пловдив, бул."Марица" №21. Всяка оферта трябва да се 
представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът 
следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на 
фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши на 06.11.2015 г. в 10:00 ч. 
в ТД "Държавен резерв" гр. Пловдив, бул. "Марица" №21, съгласно 
условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.
При подписване на договора, изпълнителят е длъжен да представи 
свидетелство за съдимост на представляващия дружеството и 
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 ЗОП - 
приложение №5. 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/11/2015 дд/мм/гггг
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