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

АО П

интернет адрес: http://www.aop.be

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата:

J

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00042
Адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Венцислав Георгиев и Йоанна Иванова
Телефон: 0887 662 772; 02 9409 694
E-mail: niail@mtitc.governtnent.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото място 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: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на
резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Кратко описание: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части на
МПС, в т. ч.: компютьрна диагностика, смяна на масла, спирачна течност и филтри, демонтаж,
монтаж и баланс на гуми, и други сервизни дейности от обхвата на Приложение № 5 „Сервизни
нормовремена“ към Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди на моторни
превозни средства към НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г.
Място на извършване: гр. София
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 50 000,00 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [.......]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, an. 1 от ЗОП.
Доказва се с декларации по образец - Приложение № 5 (5.1 и 5.2).
2. Участниците следва да имат право да участват в процедури съгласно Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Доказва се с декларация по образец - Приложение № 6.
3. За участниците да не са налични обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Доказва се с декларация по образец - Приложение № 7.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [.......]
Икономическо и финансово състояние: [.......]
Технически и професионални способности:

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:

.ШШ...2019 г.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.09.2019 г.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: РА\ .2019 г.

Час: 17:30 ч.

Час: 17:30 ч.

Час: 14:00 ч.

Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на
комисията в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9- 11.
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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 [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]_______________________________

Друга информация (когато е приложимо): [.......]
I. Изисквания при изпълнение на поръчката:
1. Избраният изпълнител да извършва сервизна дейност за всяка конкретна операция за
време не по-дълго от посоченото в Приложение № 5 „Сервизни нормовремена“ към Методиката
за уреждане на претенции за обезщетение на вреди на моторни превозни средства към
НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г.
2. Доставяните и монтирани резервни части и вложените гориво-смазочни материали да
съответстват на марката и модела на съответния автомобил, да бъдат нови и неупотребявани.
3. Начин на плащане: Възложителят заплаща извършените ремонти и/или доставка на
резервни части и консумативи на МПС до 30-дневен срок, считано от представянето на фактура и
приемо-предавателен протокол като изплаща цена за вложен труд на база цена на вложен
труд за един час сервизна дейност без ДДС за извършване на техническо обслужване и
вложеното време за съответната дейност/ремонт и цена за доставка на резервни части и
консумативи на МПС - съгласно представена оригинална фактура, придружена с гаранционна
карта или декларация за съответствие на резервните части.
I. Приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация и списък на автомобилите;
Приложение № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец;
Приложение № 3 - Ценово предложение - образец;
Приложение № 4 - Проект на договор;
Приложение № 5 (5.1 и 5.2) - Декларации съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП - образци;
Приложение № 6 - Декларация по 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 № 7 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ образец.
II. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и трябва да съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - свободен
текст;
2. Декларации, попълнени по приложените образци - Приложение № 5 . 1 и № 5.2,
Приложение № 6 и Приложение № 7.
3. Техническо предложение по образец - Приложение № 2, с приложен Норматив за ремонт
и техническо обслужване/извадка от Приложение № 5 Методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди на моторни превозни средства към НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г. за
автомобилите на МТИТС, съгласно Техническата спецификация на възложителя;
4. Ценово предложение по образец - Приложение № 3.
III. Офертата се предава в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул.
„Дякон Игнатий“ № 11 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до датата за получаване на
офертите. Върху запечатаната непрозрачна опаковка да бъде надписано името на участника и
координати за обратна връзка, както и наименованието на поръчката.
IV. В случай, че са подадени по-малко от три оферти, срокът за подаване на оферти ще бъде
удължен с 3 дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.
V. Преди подписването на договора Изпълнителят представя:
1. При подписването на договора, определеният за изпълнител участник представя
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документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
2.
При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция
на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закона за
мерките срещу мерките на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му
VI.
Изисквания към гаранция за изпълнението на договора: Избраният изпълнител
следва да представи гаранция за изпълнение, представляваща 5 % от максималната стойност на
договора без ДДС. Гаранцията се представя преди сключване на договора в една от следните
форми по избор на изпълнителя:
A) Парична сума, внесена по сметката на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в БНБ - Централно управление, IBAN: BG77
BNBG 9661 3300 1248 01, BIC BNBGBGSD - за суми в български лева;
Б) Безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност 30
(тридесет) дни след изтичане срока на договора и срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни,
считано от датата на първо поискване. Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува
предварително с възложителя (МТИТС);
B) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя в полза на възложителя, със застрахователна сума в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и
при еднократно заплащане на дължимата застрахователна премия.
Текстът на застрахователната полица задължително се съгласува предварително с
възложителя (МТИТС).
Изисквания към застрахователната полица, представена като гаранция за изпълнение на
договор:
1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал
с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в
качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента.
Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на
оригинали. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е
Бенефициент по застрахователната полица.
2. Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от
Кодекса за застраховане.
3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора).
4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло
задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането
за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението.
7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и
др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
8. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да
представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с
добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички
останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова
застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на
предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание
се запазват.
9. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
10. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да
бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
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11. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства:
11.1. изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);
11.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя.
12. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията договор и всички
други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат
класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон.
В гаранцията изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията,
срока на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията. Банковите
разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да
предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на
гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата обява.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на проекта на
договора и без възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него.

Дата на настоящата обява
Д ата:.................................2019 г.
-------------- Ì—
На основание щ

Възложител

.---------------------
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Трите имена: Иван
УГарков (ПодпАс
Длъжност: Главен секретар на Министерство н;
съобщенията, упълномощен със Заповед № РД
информационните технологии и съобщенията

онните технологии и
|инистъра на транспорта,
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