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Съдържание на документ

02953-2015-0003
I. II. IV.
BG-София: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Доставки
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Ген.
Тотлебен № 34, За: Валери Василев, България 1606, София, Тел.: 02 9223408, E-mail:
dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413
Място/места за контакт: бул. Ген. Тотлебен №34
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: andforce.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Друг: Юридическо лице съгласно чл.60д от ЗОВС на Република България
Основна дейност на възложителя
Отбрана
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на Резервни части и консумативи за автомобили/ППС
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: МЯСТО НА ДОСТАВКА: Военно формирование 46690 Пловдив.
Код NUTS: BG421
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ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Доставка на Резервни части и консумативи за автомобили/ППС обособени както
следва: - ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ автомобили марка Волво и Тойота ВТОРА

ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

автомобили

марка

Мерцедес

-

ТРЕТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ автомобили марка Шевролет - ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ автомобили марка ВАЗ и Латвия - ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
автомобили марка УАЗ - ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ автомобили марка ЗИЛ,
КРАЗ, ГАЗ, Камаз, агрегат АД-30 - СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ автомобили
марка ТАТРА 815 - ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Автобуси - ДЕВЕТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Кари Вида и количествата на резервните части и
консумативи са подробно описани в Таблица № 1 от документацията за участие,
публикувана на сайта на Възложителя в Профил на купувача.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Вида и количествата на резервните части и консумативи са подробно описани в
Таблица №1 от документацията за участие, публикувана на сайта на Възложителя в
Профил на купувача. Възложителят си запазва правото да намали предварително
обявените количества за отделните позиции от предмета на поръчката до размера на
осигурените финансови средства.
Прогнозна стойност без ДДС
95000 BGN
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693646&newver=2&PHPSESSID=37eeeca544a4f6621fdc1ccb61b47f9c&header=&header=print

2/10

22.10.2015 г.

Съдържание на документ

ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни
60
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие – заверено копие на документ за внесена гаранция под формата
на парична сума, преведена по банков път по сметката на Сухопътни войски военно формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35, BIC:
UNCRBGSF, "Уникредит Булбанк" АД или чрез оригинал на банкова гаранция.
Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Размерите на гаранцията за
участие за отделните обособени позиции, са както следва: - За ПЪРВА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ - 230 лева; - За ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 150лева; - За ТРЕТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 11 лева; - За ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗОЦИЯ - 19
лева; - За ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 170 лева; - За ШЕСТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ - 500 лева; - За СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 4 лева; - За ОСМА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 10 лева; - За ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - 32 лева.
При представяне на банкова гаранция за участие участникът представя декларация в
офертата си, че е съгласен при необходимост /в случай, че е обжалвано решението на
възложителя за избор на изпълнител/ да бъде удължен срока на валидност на
гаранцията. Декларацията е свободен текст и се поставя в плик № 1 от офертата.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора
без ДДС, представена в един от следните варианти: безусловна и неотменима
банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума, преведена по сметката
на Сухопътни войски - военно формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320
8565 35, BIC: UNCRBGSF, "Уникредит Булбанк" АД. Участникът, определен за
изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията е валидна
за целия срок на изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след
изтичането му и се представя при подписване на договора от участника определен за
изпълнител.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Заплащането се извършва по банков път авансово 100% от стойността на договора
след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на
възложителя за стойноста на аванса.
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ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им
в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки очастник трябва да представи в офертата
си следните документи: 1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към
документацията); 2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен,
за кореспонденция при провеждане на процедурата (образец, приложение № 2 към
документацията) 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3); 4.
Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение. Когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се
представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е
посочен представляващият обединението. 5. Документ за внесена гаранция за
участие в процедурата: 6. Доказателства за техническите възможности и/или
квалификацията на участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т.
1 от ЗОП: 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията). 8. Декларация за
наличие или липса на подизпълнители (образец, приложение № 5 от
документацията), ако участникът предвижда участие на подизпълнители, както и
вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят декларации по
чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При
деклариране на подизпълнители се представя и декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП –
за съгласие от подизпълнителя да участва като такъв при изпълнение на
обществената поръчка (образец, приложение № 6 от документацията). 9. Декларация
за приемане условията в проекта на договор – образец, приложение № 7. 10.
Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от документацията). 11.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
(образец, приложение № 9 към документацията). 12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (образец, приложение № 10 от документацията). 13. Срок
на валидност на офертата (свободен текст). 14. Списък на документите и
информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 15. Техническо
предложение (образец, приложение № 11 към документацията) с посочен срок за
изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с изискванията на техническата
спецификация и съответните специфични изисквания, посочени в Таблица №1 от
настоящата документация за участие. 16. Ако е приложимо се прилага декларация по
чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в която е посочено коя част от офертата има конфиденциален
характер и се изисква да не се разкрива от възложителя (образец, приложение № 12
към документацията). 17. Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
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Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП: Списък на
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.
Информацията да бъде представена съгласно чл.51 ал.4 от ЗОП.
Минимални изисквания: Да има изпълнени поне две доставки за последните три
години, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.11.2015 г. Час: 16:00
Платими документи
НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.11.2015 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.11.2015 г. Час: 10:00
Място
София, бул. "Ген. Тотлебен" №34
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Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
При отваряне на офертите и при отваряне на ценовите предложения могат да
присъстват лица съгласно чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП. Във връзка с установения
режим на достъп в сградата е необходимо до 12:00 часа на предходния работен ден,
желаещите да присъстват да представят 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 VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно изискванията на чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
21.10.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ПЪРВА ОБОСОБЕНА
ППОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марки Волво и Тойота съгласно
Таблица №1 от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
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Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
19716 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ВТОРА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили маркa Мерцедес съгласно Таблица №1
от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
12725 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ТРЕТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марка Шевролет съгласно Таблица №1
от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693646&newver=2&PHPSESSID=37eeeca544a4f6621fdc1ccb61b47f9c&header=&header=print
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Прогнозна стойност, без ДДС
975 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ЧЕТВЪРТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марки ВАЗ и Латвия съгласно Таблица
№1 от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблицяа №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
1644 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ПЕТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марка УАЗ съгласно Таблица № 1 от
документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
14267 валута BGN
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693646&newver=2&PHPSESSID=37eeeca544a4f6621fdc1ccb61b47f9c&header=&header=print
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4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ШЕСТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марки ЗИЛ, КРАЗ, ГАЗ, Камаз, агрегат
АД-30 съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
41726 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция СЕДМА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за автомобили марка Татра 815 съгласно Таблица №1
от документацията за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за учстие.
Прогнозна стойност, без ДДС
400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ОСМА ОБОСОБЕНА
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=693646&newver=2&PHPSESSID=37eeeca544a4f6621fdc1ccb61b47f9c&header=&header=print
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ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за Автобуси съгласно Таблица №1 от документацията
за участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
837 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
1)
Кратко описание
Резервни части и консумативи за Кари съгласно Таблица №1 от документацията за
участие.
2)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
34300000, 34312000, 34320000
Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни
средства
Части за двигатели
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели
3)
Количество или обем
Съгласно Таблица №1 от документацията за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС
2710 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
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