
Партида: 2899 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 2899
Поделение: Военноморски сили
Изходящ номер: 30 от дата 03/01/2014
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 и по реда 
на част втора, глава осем "а" от ЗОП с предмет "Техническо 
обслужване и ремонт на леки автомобили"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Военноморски сили, контраадмирал Румен Георгиев Николов - 
командир
Адрес
ул. Преслав, N 16
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
Варна, ул. Преслав N 16 052 552467
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велико Трифонов
E-mail Факс
adop2@mbox.contact.bg 052 603259
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.navy.mod.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
1. Предметът на поръчката е "Техническо обслужване и ремонт на 
леки автомобили", със сключване на договор. Изискванията  към 
изпълнението на поръчката са посочени в Раздел III,  "Изисквания 
за изпълнение на поръчката" ,  приложение N2  към поканата и 
ТСВ01.0892.11.

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

Осн. предмет 50112000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Списъка на леките автомобили, обект на обществената поръчка е 
съгласно Приложение №1 към поканата.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________   Валута:
Място на извършване
гр. Варна код NUTS:  

BG331
Изисквания за изпълнение на поръчката
2. Срок на изпълнение на поръчката - 24 месеца от датата на 
сключване на договора.
3. Място на изпълнение на поръчката - сервизна база на 
Изпълнителя.
4. Изисквания към предмета на поръчката:
4.1. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на 
системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички 
операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в 
съответствие със стандартите и изискванията на производителя на 
съответната марка автомобили.
4.2. Срок на валидност на предложението - не по-малък от 60 дни 
от датата на предложението. 
5. Изисквания към участниците:
5.1. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2  и 5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП);
5.2. Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 
(ЗОВС);
5.3. Да отговарят на специфичните изисквания, съгласно 
Приложение  N 2 към поканата.
6. Изисквания за минимално съдържание на офертите:
6.1. Списък на документите в предложената оферта;
6.2. Копие на документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от 
Закона за търговския регистър;
6.3. Административни данни за участника - Приложение N 3;
6.4. Декларация за отсъствието на обстоятелства  по чл. 47, ал. 
1, 2 и 5 от ЗОП - Приложение 4;
6.5. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 327б, 
ал. 1 и 2 от ЗОВС - Приложение 5;
6.6. Декларация(свободен текст) че участникът отговарят на 
условията посочени в Приложение 2 (описва се удовлетворяване на 
всяко едно от посочените изисквания);
6.7. Декларация (свободен текст), че влаганите резервни части 
при ремонта няма да бъдат с цена  по-висока от цената на дребно 
в търговската мрежа на декларирания доставчик;
6.8. Предложение за изпълнение на изискванията на поръчката 
( използване на подизпълнители и за кои дейности, доставчици на 
резервните части, гаранция, валидност на предложението, лице за 
контакт и др.);
6.9. Декларация за използване на подизпълнители и вида на 
работа, които ще извършват;
6.10. Декларация от  подизпълнителите за съгласие за участие в 
изпълнението на поръчката и отговаряне на изискванията посочени 
в Приложение 2, съобразно вида и дела на неговото участие;
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6.11. Сертификат за управление на качеството ISO 900 1:2008;
6.12. Декларация (свободен текст), че притежава (наета с 
договор) сервизна база и квалифициран персонал за извършване на 
ремонтните работи;
6.13. Декларация (свободен текст), че ще извършва ремонтните 
дейности в съответствие с приложение 5 от Наредба 24/08.03.2006 
г.;
6.14 Декларация (свободен текст), че приема условията на 
договора посочен в приложение №9;
6.15. Попълнен Пакт за почтеност - приложение N 6;
6.16. Срок на валидност на предложението;
6.17. Ценово пределожение (в отделен плик), съдържащо:
6.17.1. Цена на сервизен час;
6.17.2. Отстъпка в проценти от цената на резервните части в 
търговската мрежа на декларираните доставчици;
6.17.3.  Предложен гаранционен пробег за извършените дейности по 
текущия ремонт.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
7.  Показател Ц1 - предложена цена за 1 човекочас вложен труд 
(часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобилна 
техника - тежест 50.
2. О - Предложена отстъпка в проценти от цената на резервните 
части в търговската мрежа на декларираните доставчици - теж
ест 20;
3. Г- Предложен гаранционен пробег за извършените дейност в км. 
- тежест 30.
Методиката за оценяване на предложенията на участниците е 
съгласно Приложение - N 7 

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/01/2014 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:
8. Участникът може да предложи само една оферта.
9. Плащанията ще се извършат по банков път в срок до 
30 /тридесет/ дни след представяне на фактура, оформена според 
действащото законодателство с данни : гр. Варна, ул. "Преслав" 
16, в.ф. 34410. БУЛСТАТ  12990101960088.
10. Офертата да се представи в писмена форма, на български език, 
в запечатан непрозрачен плик. На пликът следва да бъдат посочени 
наименование на лицето, което прави предложението, телефон, факс 
и наименование на предмета на обществената поръчка.
11. Кандидатите за участие в обществената поръчка следва да 
попълнят и подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към 
своята оферта - Приложение N 6. Неподписването му няма да води 
до отстраняване на кандидата.
12. Кандидатите да представят  (изпратят) офертите си на адрес: 
гр. Варна, ул. "Преслав" 16, в.ф. 34400, от 10.00-12.00 и от 
14.00-16.00 всеки ден.
13. Приемането на офертата се регистрира във входящ дневник, 
като върху плика се отбелязва номера, датата и часът на 
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получаването.
14. Преди сключване на договора, определеният изпълнител следва 
да представи документ (свидетелство за съдимост), издаден от 
компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства 
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
15. За допълнителна информация - Велико Трифонов, сектор 
"Договори и обществени поръчки" във в.ф. 34400-Варна, 
тел. 052 552 467, факс 052 603 259.
16. Посочените в поканата приложения, както и самата Публична 
покана са публикувани на посочения в Раздел I Интернет адрес на 
Военноморските сили. 
Приложения:
1. Списък на леките автомобили, обект на обществената поръчка - 
приложение № 1;
2. Специфични изисквания към изпълнителя на обществената поръчка 
-  приложение № 2;
3. Административни данни за участника -  приложение № 3;
4. Образец на Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП -  
приложение № 4;
5. Образец на Декларация по чл. 327б, ал.1 и 2 от ЗОВС -  
приложение № 5;
6. Образец на Пакт за почтеност -  приложение № 6;
7. Методика за оценка на преложенията -  приложение № 7.
8. Техническа спецификация - приложение № 8.
9. Проект на договор - приложение №9.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/01/2014 дд/мм/гггг
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