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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 2953
Поделение: ________
Изходящ номер: 3РД - 1310
Коментар на възложителя:

от дата 15/10/2015

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Сухопътни войски - военно формирование 22450
Адрес
район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34
Град
Пощенски код
Страна
София
1606
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. Ген. Тотлебен №34
02 9223408
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Валери Василев
E-mail
Факс
dop_sv@abv.bg
02 9223413
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
landforce.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Сервизна поддръжка на автомобилна техника през 2015 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
50110000
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: b7adb9cc-6045-4037-875d-61eb4323e5c3

Доп. код (когато е приложимо)

50112000
50113000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Автомобили марки Тойота, Опел, Волво, Форд, Фолксваген и
Мерцедес по обособени позиции съгласно Списък Приложение № 10.
Прогнозната стойност е с ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 59000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София и гр. Пловдив

код NUTS: BG4

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изисквания към участниците:
1.1. Да е регистриран в търговския регистър по смисъла на
търговския закон;
1.2. Да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от Закона за
обществените поръчки;
1.3. Да отговаря на изискванията на чл.327б, ал.1 и 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България;
1.4. Да не е налице за участника забраната по чл.3, т.8 от
ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл.4 от
Закона.
2. Изисквания за изпълнение на услугата:
Изискванията са посочени в Техническата спецификация,
Специфичните изисквания и проекта на договор към документацията,
публикувана на сайта на Сухопътните войски: рубрика "Профил на
купувача" http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html.
3. Начин на плащане - по банков път.
Плащането ще се извърши до 30 (тридесет) дни след представянето
на надлежно оформени документи съгласно проекта на договора по
банкова сметка посочена от изпълнителя.
4. Указания за подготовка на офертите:
Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 30
календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
Офертата на участника се предоставя в запечатан непрозрачен
плик. Върху плика участникът да посочи предмета на поръчката,
адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Участниците могат да представят оферта за една или няколко
обособени позиции. Всеки участник може да представи само една
оферта. Оценката на офертите ще се извърши за всяка обособена
позиция. Към офертата да се приложат:
Административни данни /Приложение 1/; Оферта /Приложение 2/;
Ценово предложение /Приложение 3/; Пакт за почтеност /Приложение
4/ - неподписването му не е основание за отстраняване от
участие; Декларация по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП /Приложение
5/; Декларация за липсата на обстоятелства по чл.327б, ал.1 и 2
от ЗОВСРБ /Приложение 6/; Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРСЛДС /Приложение 7/; Декларация по чл.55, ал.7 от
ЗОП /Приложение 8/; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /Приложение
9/ представя се само при наличие на информация в офертата, която
има конфиденциален характер и участникът не желае да бъде
публикувана на сайта на възложителя или предоставяна на трети
лица/; Техническо предложение съответстващо на изискванията на
Възложителя по предмета на поръчката; Проект на договор подписан
и подпечатан от участника /Приложение/; Пълномощно на лицето
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подписало офертата, в случай че няма представителни функции.
При сключване на договор, избраният за изпълнител трябва да
представи документ, издаден от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от
ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
I. Показатели за оценка на офертата.
1. ПОКАЗАТЕЛ ТРУД (Т) – оценява се предложена от участника цена
за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на
техническо обслужване и/или ремонт на техниката - максимално
възможна оценка 100 точки, теглови коефициент 50 %.
Оценката на офертите по показателя се изчислява по формулата:
Т = (Тmin / Тn) x 100
където:
Тmin - е минималната предложена цена за 1 човекочас вложен труд
(часова ставка) при извършване на техническо обслужване и/или
ремонт на техниката, съгласно офертите на участниците допуснати
до класиране.
Тn - е предложена цена за 1 човекочас вложен труд (часова
ставка) при извършване на техническо обслужване и/или ремонт на
техниката съгласно офертата на съответния участник допуснат до
класиране.
2. ПОКАЗАТЕЛ ЦЕНА (Ц) – оценява се предложена от участника обща
цена за резервни части и консумативи съгласно примерен списък
Таблица № 1 - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен
коефициент 50 %.
Ц = (Цmin / Цn) х 100
където:
Цmin - е минималната предложена обща цена за резервни части и
консумативи съгласно примерен списък Таблица № 1 от участник,
съгласно офертите на участниците допуснати до класиране.
Цn - е предложената обща цена за резервни части и консумативи
съгласно примерен списък Таблица № 1, съгласно офертата на
съответния участник допуснат до класиране.
II. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)
Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100
точки. Оценката се извършва по посочените показатели и
съответните им относителни тежести по следната формула:
КО = Т х 50% + Ц х 50%
Където:
Т е показател труд
Ц е показател цена
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките
от комплексната оценка, получени за всеки участник.
На първо място се класира участникът, получил най-висока
комплексна оценка.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, се прилагат разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/10/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Възложителя предоставя електронен достъп до настоящата покана и
изброените приложения и техническа спецификация на следния
адрес: http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html,
рубрика "Профил на купувача".
Офертите се подават на адрес - гр. София 1606, район "Красно
село", бул . "Ген. Тотлебен" № 34, военно формирование 22450 в
посочените срокове в настоящата покана.
Забележка:
Отварянето на офертите ще се проведе на 26.10.2015 г. от 10:00
часа в сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр.
София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” 34.
При желание за присъствие от Ваша страна при отваряне на
офертите, следва до 12:00 часа на 23.10.2015 г. да представите
на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната
информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и
фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета
на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/10/2015 дд/мм/гггг
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