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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 1542 от дата 23/03/2016
Коментар на възложителя:
ID:9051640

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновремени запаси чрез ТД
ДР гр. Плевен
Адрес
ТД Държавен резерв гр.Плевен; ул.Васил Левски №192
Град
Пощенски код
Страна
гр.Плевен
5800
България
Място/места за контакт
Телефон
гр.Плевен
064 897217
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велизар Станиславов Илиев, Вера Павлинова Павлова
E-mail
Факс
drpleven@gmail.com
064 897212
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/publichnipokani/%E2%80%9Eizvrshvane-na-texnichesko-obsluzhvane-i-remontna-leki-avtomobili,-sobstvenost-na-td-

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили,
собственост на ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен, за срок от 1
(една) година.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: cde20013-35c9-4710-8d84-2e7f4c069973

Осн. код
50112000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Техническо обслужване и ремонт на леки автомобили ВАЗ 21099 ,
ПЕЖО 306 и ФИАТ ДУКАТО.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е
2900/две хиляди и деветстотин/ лева без включено ДДС.
Настоящата обществена поръчка е финансирана с бюджетни средства
на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 2900 Валута: BGN
Място на извършване
гр.Плевен

код NUTS:
BG314

Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
2. Представяне на участника - Приложение №1
3. Техническо предложение - Приложение №2
4. Ценово предложение - Приложение №3
5.Декларация за конфиденциалност - Приложение №5
4. Декларация за подизпълнители във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8
от Закона за обществените поръчки- Приложение №7
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор
(Приложение №6) и споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ (Приложение №6
-1)
6. Други документи по преценка на участника
7. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите
Б/ Изисквания за изпълнение на услугата:
1. Да извършва проверки и диагностика при необходимост, както и
цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия
период на действие на договора.
2. Ремонтните действия да включват отстраняване на възникнали
повреди (неизправности) на автомобилите, констатирани от
изпълнителя при извършване на дейностите по техничекото
обслужване или по сигнал на възложителя и включват услугата по
демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи,
които се доставят от изпълнителя.
3. Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да
притежават необходимите документи за произход, гаранция и
качество, като гаранционният срок, който се предоставя на
възложителя от изпълнителя, следва да бъде не по-малък от
посочения в гаранционната карта за влаганите резервни части,
материали и консумативи.
4. При извършване на ремонтната дейност е необходимо да се
спазват предписанията на производителя на съответната марка и
модел автомобил.
5. Изпълнителят да предоставя гаранционен срок за извършените
ремонтни работи с приемателно-предавателен протокол за предаване
на автомобила след извършения ремонт.
6. В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният
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изпълнител се задължава да подмени изцяло със свои средства и за
своя сметка всички съдържащи дефекти части, в срок до 14
(четиринадесет) дни от уведомяването му.
7. Техническото обслужване и ремонтът на автомобилите ще се
извършват само в сервизи, посочени в офертата на избрания за
изпълнител участник.
8. Участниците следва да притежават оборудване с машини и
технически съоръжения, позволяващи извършването на текущ ремонт
и цялостно поддържане в изправност на посочените автомобили.
9. При приемането на автомобил за ремонт се попълва и подписва
писмена заявка (сервизна поръчка) от представителите на двете
страни, в която се посочват ремонтните дейности и срока за
тяхното извършване (за съответния ремонт), както и вида на
резервната част, необходима за извършване на ремонта. След
извършване на ТО и ремонт, автомобилът се предава от изпълнителя
на възложителя в изправност за движение по пътищата с
приемателно-предавателен протокол.
11. 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 на часовата ставка за изпълнение на услугата в
лева без ДДС.
Срок за получаване на офертите
Дата: 01/04/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и всички приложения към нея са публикувани на
горепосочения адрес в профила на купувача и могат да бъдат
изтеглени свободно и безплатно от всяко заинтересовано лице.
Оферти се подават до 17:30 ч. на 01.04.2015 г. в ТД "Държавен
резерв" гр. Плевен ул."Васил Левски" №192 ет.3. 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 е публично и ще се извърши на
05.04.2016г. в 10:00 часа в ТД "Държавен резерв" гр.Плевен,
ул."В.Левски" №192 ет.3, съгласно условията на чл.68 ал.3 от
ЗОП.
При сключване на договора с избрания Изпълнител, същият
представя документ, издаден от компетентен орган, за липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; декларация за
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №
4
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 01/04/2016 дд/мм/гггг
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