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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: 4613 от дата 13/08/2014
Коментар на възложителя:

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 901712

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стойко Иванов Айшинов
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):
www.statereserve.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Техническо обслужване- поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили, 
собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни 
запаси”, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" - Пловдив за срок от 
1 (една) година.

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

Осн. предмет 50110000
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Доп. предмети 50112000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
1. Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марките: Рено 
„Меган” 1.9HDI, година на производство 2006 г. - 1 бр.; Пежо 
"206"1.9D, година на приозводство 1999 г. - 1 бр.
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 и климатична 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.
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.

Обща стойност на поръчката е до 5000,00 (пет хиляди) лева без ДДС.  
В тази стойност се включват: цената на техническото обслужване и 
ремонт, 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): 5000   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив - автосервиза на Изпънителя. код NUTS:  

BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/Изисквания към участниците:
1 Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа приложени:
1.1. Копие от документа за регистрация на участника или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър.
1.2. Техническо предложение и доказателства за технически 
възможности;
Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и 
изчерпателна информация за съответствие с техническите и 
функционални изисквания на възложителя. 
Техническото предложение да включва:
1.2.1. Декларация за гаранционен срок на извършените работи. Срокът 
следва де е не по-малък от 6 (шест) месеца, считано от датата на 
подписване приемо-предавателния протокол за извършената 
дейност/ремонт.
1.2.2. Декларация, че Изпълнителят ще приема аварирали автомобили в 
сервиза 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата в т. ч. при 
необходимост ще извършва спешни ремонти в почивни и празнични дни 
без оскъпяване на услугата.
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1.2.3. Декларация, че след подписване на договора в срок до един 
месец ще извърши за своя сметка първоначален преглед на  служебните 
автомобили, с цел да се определи състоянието им към момента на 
предоставяне в сервизната база.
1.2.4. Декларация, че доставяните и монтирани резервни части, 
материали и консумативи ще съответстват на марката и модела на 
съответния автомобил и ще бъдат оригинални и неупотребявани, ще 
притежават сертификат за произход и качество от производителя или 
от негов официален представител, както и че същият ще бъде 
представен на Възложителя при поискване.
1.2.5. Декларация, че приемането и диагностицирането на автомобил 
не може да бъде повече от 8 часа, а времето за техническото 
обслужване и извършване на ремонта не може да бъде повече от 7 дни, 
считано от датата и часа на предоставяне на автомобила, придружен с 
писмена заявка от Възложителя в сервизната база на Изпълнителя.
1.2.6. Деклараця, че участника разполага със собствен или нает 
автомобил "пътна помощ" с приложени заверени копия на талон или 
договор за наем.
1.3. Заверено корие на документ, удостоверяващ правото му за 
извършване на търговска дейност на територията гр. Пловдив, издаден 
от общинските власти по местонахождение на обекта. 
1.4. Заверено корие на документ, че към момента на сключване на 
договора ще разполага със собствена, наета сервизна база, такава с 
право на ползване, на лизинг или на друго основание, на територията 
на гр. Пловдив, за извършване на обслужването и ремонта на 
автомобилите, обект на поръчката. 
2. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с 
декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. В случай, че не се
ползват подизпълнители, това обстоятелство се вписва в същата 
декларация.
3. Ценово предложение, съдържащо Цената за 1 (един) сервизен час 
труд в лева без ДДС.
4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. Всеки лист съдържащ се в офертата следва да бъде 
номериран и подреден.
Б/ Сервизната база да има минимум 4 работни поста, оборудвани с 
двуколонни или четириколонни подемници и прилежащото към тях 
ремонтно-диагностично оборудване, както и техническа база за 
извърване на дейностите по т.2 от Раздел III "Количество или обем".
В/ Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90  дни, считано 
от крайния срок за подаване на офертите.
Г/ Други:
Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на изпълнителя. 

Съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при сключване на договора, 
изпълнителят представя документи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 
5 от ЗОП.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
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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
Дата: 29/08/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  
посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана е публикувана в Профила на купувача на адрес: 
www.statereserve.bg. Документацията за обществената поръчка и 
всички приложения към нея могат да бъдат изтеглени безплатно от 
всяко заинтересовано лице от Профила на купувача на адрес: 
www.statereserve.bg. Оферти се подават до 16:00ч. на 29.08.2014 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 03.09.2014г., от 10:00 ч. в 
административната сграда на ТД ДР - гр. Пловдив, бул. "Марица" № 
21.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/08/2014 дд/мм/гггг
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