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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□Проект на обявление
^Обявление за публикуване

Министерство на транспорта,
информационните технологии yi съобщенията
София 1000, ул. “Дякон Игнатий" №9, тел^409/603 568 662 65С

Per.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)

Официално наименование:
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес:
ул. Дякон Игнатий № 9
Град:
код NUTS:
BG411
София
Лице за контакт:
Галина Вълчева ^ главен експерт в отдел
Обществени поръчки
Електронна поща:
m a i l @ m t i t c . g o v e r n m e n t . bg

Национален регистрационен номер: 2
000695388

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29409588
Факс:
+359 29885094

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
h t t p s : / / w w w . m t i t c . government . b g /

Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s : //www. m t i t c . government .bg/рк/
I.2) Съвместно възлагане

□ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
П Поръчката се възлага от централен орган за покупки
1.3) Комуникация

^Документацията за обществената поръчка е досгьпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1137
[^Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може.да сеполучи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
1Х|Горепосоченото/ите място/места за контакт
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
□електронно посредством: (URL)
)_|горепосоченото/ите място/места за контакт
ЦЗдо следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:
Министерство на транспорта,
000695388
информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес:
ул. Дякон Игнатий № 9
Държава:
Град:
Пощенски код:
код NUTS:
BG411
София
1000
BG
Лице за контакт:
Телефон:
+359 29409568
Мариана Петрова
Електронна поща:
Факс:
+359 29885094
mail 0mtitc.government.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):.
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https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https ://www .mtitc .government.bg/pk./
□ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4 ) Вид на възлагащия орган
□Публичноправна организация
ЕЗМинистерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
□Европейска институция/агенция или
□ Национална или федерална агенция/служба
международна организация
□Друг тип:
□Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
I.5 ) Основна дейност
Г~|Настаняване/жилищно строителство и места
□ О б щ и обществени услуги
за отдих и култура
□ Социална закрила
□Отбрана
□Отдих, култура и вероизповедание
□ Обществен ред и безопасност
□Образование
□Околна среда
[XIДругадейност: транспорт, информационни
□Икономически и финансови дейности
технологии и съобщения
ПЗдравеопазване

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.i) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:

„Доставка на леки автомобили"

с три обособени позиции

Референтен номер: 2_______ ________________________ _____ _________________________

11.1.2) Основен C P V код:
Допълнителен CPV код:1 2

34100000
____

11.1.3) Вид на поръчка
[~~|Строителство_______ ^Доставки__________ ПУслуги___________ _________ _________ _

11.1.4) Кратко описание:

Основната цел на поръчката е обновяване на автомобилният парк на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
за осигуряване на по-сигурен и безопасен транспорт на пътуващите,
независимо от маршрута и времетраенето на пътуването, по всички
категории пътища на националната транспортна мрежа.
Обособена позиция № 1: „Леки автомобили с брой места за сядане 4+1" Доставка на 5 броя леки автомобили (седан) с брой места за сядане 4+1.
Обособена позиция № 2 „Лек автомобил с брой места за сядане 8+1" Доставка на 1 брой лек автомобил (микробус) с брой места за сядане 8+1.
Обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места за сядане 6+1" Доставка на 1 брой лек автомобил (ван) с брой места за сядане 6+1.
Изпълнителят/лите на трите обособени позиции трябва да организира/т
гаранционното (сервизно) обслужване на доставените моторни превозни
средства в съответствие с определените в документацията на обществената
поръчка изисквания.
П.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС:

470000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)______________________________________________________________
II. 1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ЕЗДа
□Н е
Оферти могат да бъдат подавани за
I 1всички обособени позиции
^максимален брой обособени позиции:

3______________________________________________________________ _____________________________

УНП: 4cc7963c-7d4d-42bb-8el3-585814bb72db

2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Партида:

□само една обособена позиция
□Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:_____________________________________________ .

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1______________________ ____ ____ _____ _______________________
11.2.1) Наименование: 2

„Леки автомобили с брой места за сядане 4+1"
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1

2

34100000
____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
гр. София, у л . „Дякон Игнатий" № 9-11.
код NUTS:1 BG411 ____________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на 5 броя леки автомобили (седан) с брой места за сядане 4+1.
Срокът за доставка е 12 0 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора. Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок
до 20 (двадесет) дни, считано от датата на, подписване на приемопредавателния протокол, с който е удостоверена доставката. Изпълнителят
трябва да организира гаранционното (сервизно) обслужване на доставените
транспортни средства в съответствие с определените в документацията на
обществената поръчка изисквания. Гаранционният срок на автомобила е
определеният от производителя за крайни клиенти и е не по-кратък от 60
месеца или 150 000 км. пробег, което от двете настъпи първо, считано от
датата на двустранно подписания протокол за регистрация на МПС в КАТ.
Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето
следва да бъде не по-кратък от 8 години.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: /Тежест: 1 22 0
1
Показател "Разходи за целия жизнен цикъл"^ Ti
2
Подпоказател "Комбиниран разход на гориво
3

Подпоказател "Емисии на въглероден диоксид"

4

Подпоказател "Емисии на азотни оксиди"

5

Подпоказател "Емисии на неметанови въглеводороди

6

Подпоказател "Емисии на прахови частици"

40
по
формула
по
формула
по
формула
по
формула
по
формула

□ Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежест:120
53 Цена-Тежест: 21
60
□ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________ _____________________
11.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, безда севключва ДДС:

300000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) ___________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки__________________________________________ ____________
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Продължителност в месеци:
или
Началнадата:
дд/мм/гпт
Крайна лата:
дд/мм/гггг

или Продължителност в дни: 140

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □

Не Е|

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II. 2.10) Информация относно вариантите
___________

Ще бъдат приемани варианти

ДаР НеЕЗ

II.2.и) Информация относно опциите
Да П Не £3

Опции
Описание на опциите:

П .2лг) Информация относно електронни каталози
I IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог_______________________ __________________.
____ ._______ .

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Не ^

П.2.14) Допълнителна информация:

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция се
представя отделен еЕЕДОП за всяка обособена позиция. Плащането се
извършва в срок до 30 календарни дни, след подписване на протокола за
регистрация на МПС-тата в КАТ и представена оригинална фактура. ____

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
П.2) Описание 1______________ ________________________________________ ______ .
II.2.1) Наименование: 2

„Лек автомобил с брой места за сядане 8+1”
Обособена позиция №: 2
2

П.2.2) Допълнителни C P V кодове 2

Основен CPV код: 1
Допълнителен CPV код: 1

2

34100000
____

11.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9-11.
код NUTS :1 BG411 _______________________ ____________________________ _______
11.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на 1 брой лек автомобил (микробус) с брой места за сядане 8+1.
Срокът за доставка е 120 календарни дни, считано от датата на
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подписване на договора. Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок
до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на приемопредавателния протокол, с който е удостоверена доставката. Изпълнителят
трябва да организира гаранционното (сервизно) обслужване на доставените
транспортни средства в съответствие с определените в документацията на
обществената поръчка изисквания. Гаранционният срок на автомобила е
определеният от производителя за крайни клиенти и е не по-кратък от 60
месеца или 150 000 км. пробег, което от двете настъпи първо, считано от
датата на двустранно подписания протокол за регистрация на МПС в КАТ.
Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето
следва да бъде не по-кратък от 8 години.
II.2.5) К ритерии за възлагане
Критериите по-долу
ЕЗ Критерий за качество - Име: / Тежест:1 2 20

1

□

2

Покаател "Разходи за целия жизнен цикъл" - Ti
Подпоказател "Комбиниран: разход на гориво"

3

Подпоказател "Емисии на въглероден диоксид"

4

Подпоказател "Емисии на азотни оксиди"

5

Подпоказател "Емисии на неметанови въглеводороди"

6

Подпоказател "Емисии на прахови частици

40
по
формула
по
формула
по
формула
по
формула
по
формула

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:1 20
Цена-Тежест: 21

60
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
_________________ ____ _____________
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

100000

BGN

Валута:

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____ ________ _____ :____ _
II. 2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамични
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 140
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайнадата:
пл/мм/гггг___________________________ ______________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да П Не £3

II.2.9) И н ф орм аци я относно ограничение за броя н а кандидатите, които щ е бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:___ ____
или Предвиден минимален брой: _ _ _____ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) И нф орм ация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти____________________________________________ Д а Д Не [ЙЦ
II.2.11) И нф орм ация относно опциите
Опции______________________________________________________________ Д а .Р НеЕЗ
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Описание на опциите:

II.2.12) И н ф орм аци я относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог______________________ ____________________________ __________
П.2.13) И н ф орм аци я относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Д а СИ Н е 5 3

II.2.14) Допълнителна информация:

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция се
представя отделен еЕЕДОП за всяка обособена позиция. Плащането се
извършва в срок до 30 календарни дни, след подписване на протокола за
регистрация на МПС-тата в КАТ и представена оригинална фактура._________

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
П.2) Описание 1_____________ _____________________ _______ _________ _____ _____
Н.2.1) Наименование: 2

„Лек автомобил с брой места за сядане 6+1"
Обособена позиция №:

3

2

II. 2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

34100000

Допълнителен CPV код:1 2

____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9-11
код NUTS:1 BG411___________ __________________________ __________

U.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Доставка на 1 брой лек автомобил (ван) с брой места за сядане 6+1.
Срокът за доставка е 120 календарни дни, считано от датата на
подписване на договора. Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок
до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на приемо^предавателния протокол, с който е удостоверена доставката. Изпълнителят
трябва да организира гаранционното (сервизно) обслужване на доставените
транспортни средства в съответствие с определените в документацията на
обществената поръчка изисквания. Гаранционният срок на автомобила е
определеният от производителя за крайни клиенти и е не по-кратък от 60
месеца или 150 000 км. пробег, което от двете настъпи първо, считано от
датата на двустранно подписания протокол за регистрация на МПС в КАТ.
Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето
следва да бъде не по-кратък от 8 години.
II.2.5) Критерии за възлагане
5 5 Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

1
2

Показател "Разходи за целия жизнен цикъл" - Ti
Подпоказател "Комбиниран разход на гориво"

3

Подпоказател "Емисии на въглероден диоксид"

4

Подпоказател "Емисии на азотни оксиди"

5

Подпоказател "Емисии на неметанови въглеводороди”

6

Подпоказател "Емисии на прахови частици"
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формула
П Критерий, свързан сразходи - Име: /Тежест: 1 20
Цена-Тежест: 21
60
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________ ____________ ______________ _
II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да севключва ДДС:

7 0 000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______ _________ .
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

Продължителност в месеци:__ ____ или Продължителност в дни: 140
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата:
лл/мм/гггг_________________ ___________________ .
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да П Не £2
Описание на подновяванията:
Н.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(сизключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:,_______ / Максимален брой: 2 ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти______________________________ .

_____ Да Д Не Е

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
Описание на опциите:

Да □

Не Е

Н.2.12) Информация относно електронни каталози

П Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог___________ ______ ___________________________________
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка спроект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П Не [

П.2.14) Допълнителна информация:

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция се
представя отделен еЕЕДОП за всяка обособена позиция. Плащането се
извършва в срок до 30 календарни дни, след подписване на протокола за
регистрация на МПС-тата в КАТ и представена оригинална фактура.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.i) Условия за участие________________________ _____________
Ш .1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изисквания

УНП: 4cc7963c-7d4d-42bb-8el3-585814bb72db
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III. 1.2) Икономическо и финансово състояние
~] Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III.1.3) Технически и професионални възможности
□ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да докаже наличието на една изпълнена доставка,
сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата, както следва:
За Обособена позиция № 1 за сходна с предмета на поръчката се счита
доставка на два или повече леки автомобила, за превоз на пътници и
техния багаж, с места за сядане 4 б р . без мястото за сядане на водача.
За Обособена позиция № 2 за сходна с предмета на поръчката се счита
доставка/и на един или повече леки автомобила (микробус), за превоз на
пътници и техния багаж, с места за сядане 8 броя без мястото за сядане
на водача.
За Обособена позиция № 3 за сходна с предмета на поръчката се счита
доставка/и на един или повече леки автомобила (ван), за превоз на
пътници и техния багаж, с места за сядане 6 броя без мястото за сядане
на водача.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието
с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от
всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
За доказване на техническите и професионалните способности на
участниците се представя списък на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка
или услуга.
Участникът следва да предостави информация в Част I V „Критерии за
подбор", Раздел В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ" т. 16) от
еЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

За Обособена позиция № 1: Наличието на минимум една доставка на два или
повече леки автомобила, за превоз на пътници и техния багаж, с места за
сядане 4 б р . без мястото за сядане на водача.
За Обособена позиция № 2: Наличието на минимум една доставка на един
или повече леки автомобила (микробус), за превоз на пътници и техния
багаж, с места за сядане 8 броя без мястото за сядане на водача.
За Обособена позиция № 3: Наличието на минимум една доставка на един
или повече леки автомобила (ван), за превоз на пътници и техния багаж,
с места за сядане 6 броя без мястото за сядане на водача.
Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
□Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места________________________________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2_________ _________________________ ______
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:____ _____

III. 2.2) Условия за Изпълнение на поръчката;____________________________________

УНП: 4cc7963c-7d4d-42bb-8el3-585814bb72db
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Участникът следва да представи заверено копие от оторизационно писмо
или договор или пълномощно или друг документ (валиден към крайния срок
на подаване на офертата), издаден от производителя или официален негов
представител, с който участникът доказва права за представителство и
търговия на предлаганото от него фабрично ново МПС.Типът на превозното
средство трябва да бъде одобрен съгласно европейските изисквания и за
целта трябва да се предостави валиден Сертификат за ЕО одобряване на
типа превозно средство за типа, към когото принадлежи предлаганото МПС
(съгласно приложение №7 на Наредба №60/24.04.09 г. за одобряване типа
на нови МПС и техните ремаркета, която въвежда изискванията на
Директива 2007/46/ЕО в националното законодателство). Гореописаният
сертификат се представя като приложение към Техническото предложение
под формата на електронно копие на целия документ и приложенията към
него на CD.
____________________________ _
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на ,
поръчката

□Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката______________________________________ .

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV._i) Описание___ .________________________________________ ________________
IV.1.1) Вид процедура

£3Открита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
ЦОграничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателна процедура сдоговаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
[ |Състезателен диалог
□Партньорство за иновации
|~~|Публично състезание_______________________________________________________
I V . 1 . 3 ) Информация относно рамково споразумение или
покупки

динам ични

система за

□Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□Рамково споразумение с един оператор
□Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Г~|Динамичната система за покупки може да бъде използвана отдопълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога

□Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти__________________________________________________
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)

□Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, безда провежда преговори_________________________________________ .
IV. 1.6) Информация относно електронния търг

□ Щ е сеизползва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:______________ _________________
IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не £3
(GPA)____________________________________________________________________
IV. 2) Административна информация
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IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][]П[]ПШ

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
_____________________________________________ _____________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Местно време: 17:30

Дата: o6.o8.2Qi8 дд/мм/гпт

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
лл/мм/гггг____________________________ .______________ _______ ______

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

ЦАнглийски
^Български
I |Гръцки
□Датски
П Естонски

I |Ирландски
I |Испански
Г~1Италиански
I Щатвийски
П Литовски

ЦМалтийски
□ Румънски
| [Френски
I |Немски
I IСловашки
1 |Хърватски
□ Нидерландски
□Словенски
Г~1 Чешки
□П олски
□'Унгарски
Г~1Шведски
[~~|Португалски____ [~|Фински_______________ .

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: Сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр.
София, ул. „Дякон Игнатий” № 9
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседания, на които ще се отворят офертите за участие и
ще се оповестят ценовите предложения, могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
___________________
на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.i) Информация относно периодичното възлагане
Да □

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

Не

VI. 2) Информация относно електронното възлагане
□ Щ е се прилага електронно поръчване
□ Щ е се използва електронно фактуриране
ПЩ е се приема електронно заплащане______________________ .

________

VI.3) Допълнителна информация: 2

1.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на
договора без ДДС се представя в една от формите, посочени в чл.111, ал.
5 от ЗОП, по избор на изпълнителя. В случай на банкова гаранция или на
застраховка, формата и съдържанието на съответния документ се съгласува
предварително с възложителя, като се вземат предвид изискванията на
възложителя, посочени в документацията. Сметка за внасяне на гаранциите
на МТИТС: БНБ - Централно управление, IBAN: BG77 BNBG 9661 3300 124 8
01, BIC BNBGBGSD - за суми в български лева, като в нареждането за
плащане следва да бъде записано наименованието на поръчката и
обособената позиция. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение
на Договора на етапи: 1% от стойността на гаранцията се освобождава в
срок от 30 (тридесет) дни след регистрацията на автомобила в КАТ и
подписване на протокол за регистрация, при условие че сумите по
гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането
им; остатъчната сума по гаранцията се освобождава в срок от 30
(тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на автомобила, при
условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора
и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за
задържането им.
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2. Относно личното състояние на участниците: В откритата процедура може
да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП
и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие
участник, за когото са налице условията по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55,
ал.1, т.1 от ЗОП условията по чл.107 от ЗОП, както и обстоятелствата по
чл.З, т . 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС.
3. При определени условия възложителят може да поиска от участниците да
удължат срока на валидност на представената оферта. Ако участник не
стори това, ще се счита, че не е обвързан с подаденото от него
предложение и ще бъде отстранен от процедурата, поради това, че не
отговаря на изисквания, поставени от възложителя.
4. Участник, който предложи цена за изпълнение на съответна обособена
позиция, която надвишава посочения финансов ресурс за нея, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
5. Съгласно чл.67, ал.б от ЗОП преди сключването на договор за
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,
ако има такива.
6 . При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне
на Единен европейски документ за обществени поръчки в елетронен вид
(еЕЕДОП), съгласно Методическо указание /МУ-4 от 02.03.2018 г./ на
Агенцията по обществени поръчки - линк:
http://www.аор.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2 018.pdf.
Единният европейски документ за обществени поръчки в елетронен вид
(еЕЕДОП) е публикуван във формат .PDF и формат .XML на линк:
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1137
7. Оценка по показатели „разходи за целия жизнен цикъл" е разработена
на базата на НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката
за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните
превозни средства, съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОП._______________________
V1.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070
Факс:
+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

УНП: 4cc7963c-7d4d-42bb-8el3-585814bb72db
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Партида:

V I.4.3) П одаван е н а ж алби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
С ъ г л а с н о ч л . 1 9 7 , а л . 1 , т . 1 о т ЗОП.
V I.4 .4 ) Служ ба, от която м ож е да бъде получена инф орм ация относно подаването на
ж алби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Пощенски код:

Град:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Д ата н а и зпращ ане н а настоящ ото обявление
Дата: 02.07.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
2
4
20
21

м оля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложим ите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, теж естта не се използва

УНП: 4cc7963c-7d4d-42bb-8e 13-58S8I4bb72db
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