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 -3/22.11.2016 год.

Възложител: ЦСМП Плевен
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00077
Адрес: гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Рени Борисова Добрева
Телефон: 0879354830
E-mail: reni.getova@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: “Ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП
Плевен” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни
автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка Мерцедес”;Обособена позиция №2 –
„Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд Ровър”;Обособена
позиция №3 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген”,
Обособена позиция №4 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”
Кратко описание: В предмета на поръчката се включва ремонтни дейности на
санитарните автомобили на ЦСМП Плевен с резервни части на изпълнителя. Видовете ремонтни
дейности са изчерпателно посочени в Приложения №1към Позиция№№1,2,3 и 4 и са неразделна
част от документацията за участие.
Място на извършване: Сервиз на изпълнителя
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 57000.00 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
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Номер на обособената позиция: 1
Наименование: „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Ситроен и марка
Мерцедес”;
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 20 000.00лв.

Номер на обособената позиция: 2
Наименование: „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Форд и Ланд
Ровър”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 23000.00лв.

Номер на обособената позиция: 3
Наименование: „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фолксваген”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 10 000.00лв.
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка Фиат”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 4000.00лв.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: В обществената поръчка може да участва всеки,
който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за
прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в обявата и документацията към нея изисквания на
възложителя. Не се допуска участие в настоящата обществена поръчка на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла
на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Не може да участва в настоящия избор и ще бъде отстранен участник за който са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП
Съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Доказателствата за надеждност са разписни в чл.45 от ППЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква
Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности:
Участникът следва да е извършил една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на
обособената позиция, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на
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офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга.
Доказване: Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
Участникът трябва да разполага със специалисти /технически лица/, пряко ангажирани с
сервизното обслужване и ремонта на санитарните автомобили, които да притежават съответното
образование, професионална квалификация или завършен курс, както:

Приемчик сервиз - притежаващ висше образование, с професионална
компетентност (специалност) „Инженер по електроника” или еквивалентна, професионален
опит на длъжност, свързана със сервизно обслужване и ремонт на автомобили минимум 2 год.

Експерт механик - притежаващ висше или средно образование, с професионална
компетентност (специалност) ”Технолог – програмист на системи с цифрово – програмно
управление” или еквивалентна,
професионален опит на длъжност, свързана със сервизно
обслужване и ремонт на автомобили минимум 5 год.

Механик техник - притежаващ висше или средно образование, с професионална
компетентност (специалност) ” Диагностика и обслужване на транспортна и/или автомобилна
техника” или еквивалентна,
професионален опит на длъжност, свързана със сервизно
обслужване и ремонт на автомобили минимум 2 год.

Механик техник - притежаващ висше или средно образование, с професионална
компетентност (специалност) ”Монтьор на МПС” или еквивалентна, професионален опит на
длъжност, свързана със сервизно обслужване и ремонт на автомобили минимум 2 год.

Механик техник - притежаващ висше или средно образование, с професионална
компетентност (специалност) ”Електротехник” или еквивалентна, професионален опит на
длъжност, свързана със сервизно обслужване и ремонт на автомобили минимум 2 год.
Доказване: Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който
е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
Специалист(трите имена и длъжност)
 Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно
заведение)
 Професионална компетентност (направление, година на придобиване, № на издадения
документ, издател)
 Професионален опит (месторабота, период, длъжност и основни функции)
 Отношение с участника (служител на трудов договор, нает за изпълнение чрез
граждански договор или друго отношение)
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира,
придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са
специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от
учебната програма на някоя от специалностите посочени по-горе.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на
експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват
на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е
придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
Участникът трябва да разполага минимум с една сервизна база (собствена, наета или друга,
например използване ресурсите на трети лица) за изпълнение на обществената поръчка.
Доказване:Участникът представя Списък - декларация на собствена или наета база за сервизно
обслужване и ремонт.
Към него участникът прилага копие от документ за собственост или договор за наем, или друг
документ доказващ правно основание за ползване на базата.
В случай, че участникът в процедурата е обединение минималното изискване се прилага
за обединението като цяло, а документите, удостоверяващи изпълнението на минималните
изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието
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си с критериите за подбор

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)

Офертите се оценяват въз основа на оценка (О) по следната формула:
О= Цmin / Цn х 100
където
Цmin e най-ниската предложена цена като общ сбор/сума/ от цената за труд за отделните видове
ремонтни дейности, посочени в Приложение №1 за обособени позиции съответно №№1,2,3 и 4,
неразделна част от ценовото предложение.
Цn е цената предложена от n – тия участник,а числото 100 е коефициент на тежест на
показателя“цена“.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 29.11.2016 год.

Час: 16.00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: 31.12.2016 год.

Час: 16.00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 30.11.2016 год.

Час: 14.00 часа

Място на отваряне на офертите: [гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8,ІVет. на Поликлиника към
УМБАЛ „Г.Странски“,ст.403-кабинет на гл.счетоводител на ЦСМП Плевен]

Информация относно средства от Европейския съюз:
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: [……]
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Друга информация (когато е приложимо):
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1.
Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата – по образец, в
оригинал;
2.
Оферта – по образец, в оригинал;
3.
Административни сведения – по образец, в оригинал, които включват:
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 ;
Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, прилага еквивалентен документ на съдебен
или административен орган от държавата, в която е установен.
Забележка: В случай че участникът е обединение, административните сведения се представя и
от всеки от членовете на обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители
или ще използва капацитета на трети лица административните сведения се представя и от
всеки от тях.
4.
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/;
5.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, представя
копие от Документ /договор /, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението /ако е приложимо/;
6.
Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП по образец, в
оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете
на обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще използва
капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях.
7.
Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП по образец, в оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете
на обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще използва
капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях.
8.
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 – по образец, в оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете
на обединението.
9.
Декларация от подизпълнител - за съгласие за участие като подизпълнител – по образец,
в оригинал /когато е приложимо/;
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва
подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от
един.
10.
Декларация за специални изисквания съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП – по образец, в
оригинал;
11.
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка
с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП – образец, оригинал;
12. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателства за тяхното изпълнение – по образец, в оригинал;
13. Списък на персонала, с който ще изпълнява обществената поръчка, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата – по образец, в оригинал;
14.Списък-декларация на собствена или наета база за сервизно обслужване и ремонт – по
образец, в оригинал;
Към него участникът прилага копие от документ за собственост или договор за наем, или друг
документ доказващ правно основание за ползване на базата.
15.
Техническо предложение, съдържащо:
15.1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника
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