АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 3РД – 468/11.04.2019 г.
Възложител: Сухопътни войски – военно формирование 22450
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2953
Адрес: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Валери Василев
Телефон: 02 9223408, 0882926965
E-mail: dop_sv@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: „Превоз на военни товари извън територията на страната”
Кратко описание:
Превоз на военни товари от село Мусачево, обл. Софийска до
гр. Оржеш, Полша и обратно по националната и международна автомобилна пътна мрежа,
съгласно Спецификация рег. № 3СВ – 2895/05.04.2019 г. и условията в настоящата
документация.
Място на извършване:
Националната и международна автомобилна пътна мрежа по маршрут с. Мусачево,
България – гр. Оржеш, Полша и обратно.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 32 500,00 лв.
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. За участниците не следва да е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП.
2. За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури по
обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът да е вписан в търговския регистър и в регистъра на моторните превозни
средства, поддържан от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация";
2. Участникът да притежава валиден лиценз на Общността и заверени копия, издадени
от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно
чл. 6 и чл. 7 от Закона за автомобилните превози и чл. 2 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г.
за международен автомобилен превоз на товари, обн. ДВ бр. 108 от 19.11.2002 г.
Когато участникът е чуждестранно лице, вписването трябва да е в еквивалентен
регистър, както и да притежава еквивалентен лиценз съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен.
Изискванията се доказват с копие на лиценз за международен автомобилен превоз на
товари, приложен в офертата и посочване на публичен регистър в който е вписан
участникът за извършване на тази дейност.
Икономическо и финансово състояние:
Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с предмет и обем
идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изискването се доказва с представяне в офертата на списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга съгласно
чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да разполага с
персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката са водачите на
МПС да притежават валидно свидетелство за управление, с категория, отговаряща на
управляваното от тях транспортно средство, да притежават валидна карта за квалификация
на водача, издадена по реда на Наредба № 41, да не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер или да са лишени по съдебен или административен ред от
правото да управляват МПС, да са психически годни по смисъла на наредбата за
психологическа годност.
Когато участниците са чуждестранни лица, същите трябва да отговарят на
еквивалентни на горе-посочените изисквания към персонала, който ще изпълнява
поръчката, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участника декларира съответствието с това изискване.
Изискването се доказва със Списък на персонала, който ще изпълнява услугата и
валидно свидетелство за съдимост, документ доказващ отсъствието на лишаване от
правото да управляват МПС по административен ред /представят се при подписване на
договора/. Списъкът следва да съдържа:
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три имена, образование;
№ и дата на издаване на свидетелството за управление, съответната категория, срок
на валидност;
№ и дата на издаване на карта за квалификация съгласно чл. 7б от Закона за
автомобилните превози, срок за валидност;
№ на удостоверение за психологическа годност, дата на издаване, срок на валидност,
орган издал удостоверението.
Доказателствата могат да бъдат под формата на копия от документи, доказващи
съответствието с изискванията на Възложителя, или чрез посочване на публичен регистър,
в който е публикувана информация за посочените обстоятелства в Списъка на персонала,
който ще изпълнява услугата.
3. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, участникът следва да разполага с
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката.
Участникът трябва да разполага с необходимия брой пътни превозни средства (ППС),
които да са съобразени със заявените за превоз товари съгласно Таблица 1 и Таблица 2 към
Спецификацията.
При подаване на офертата, участника декларира съответствието с това изискване.
Изискването се доказва със списък на превозните средства, които ще бъдат
използвани за изпълнение на поръчката, представя се при подписване на договора. В
списъка следва да се посочат: тип, марка и модел на ППС, рег.№ ....., товароносимост и
друга информация по преценка на декларатора.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
Защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[x] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 22.04.2019 г.

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: 21.06.2019 г.

Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 24.04.2019 г.

Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
Информация относно средства от Европейския съюз:
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейските фондове и програми: [] Да ; [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация (когато е приложимо):
При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители.
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в
поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва
до 12:00 часа на 23.04.2019 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.
Дата на настоящата обява: 11.04.2019 г.
Възложител:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
/П/
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ
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