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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00042
Поделение: ________
Изходящ номер: 14-00-476 от дата 26/03/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Адрес
ул. Дякон Игнатий № 9
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
дирекция Стопански дейности и
02 9409578
управление на собствеността
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Надя Захариева
E-mail
Факс
mail@mtitc.government.bg
02 9885094
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=693&id=8131

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„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”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: d95bb8e9-26dd-4acc-969d-5101306deec7

Осн. код
50112000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Моторните превозни средства са посочени в „Списък на
автомобилите, ползвани от МТИТС” – Приложение № 1.
Възложителят има право да възлага ремонтни дейности на
автомобили извън посочените в Приложение № 1.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
гр.София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
І. Участникът следва:
1. Да предлага и извършва техническо обслужване, ремонт,
доставка и монтаж на резервни части на МПС, в т. ч.: компютърна
диагностика, смяна на масла, спирачна течност и филтри,
демонтаж, монтаж и баланс на гуми и други сервизни дейности в
обхвата на Приложение № 5 „Сервизни нормовремена“ към „НАРЕДБА №
24 от 08.03.2006 г. за задължително застраховане по чл. 249, т.
1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане
на претенции за обезщетение на вреди на моторни превозни
средства“.
2. Да предлага пълна 6-месечна писмена гаранция на всички
ремонти. За вложените авточасти – съобразно гаранцията на
производителя, но не по-малка от 12 месеца.
3. Да поддържа автосервиз на територията на гр. София, да
разполага с необходимата техника и квалифициран персонал за
извършване на горепосочените ремонтни дейности (писмена
декларация свободен текст).
4. Да предлага безплатна техническа проверка на МПС, ползвани от
министерството. Въз основа на безплатната техническа проверка на
МПС, участникът издава проформа фактура за необходимия ремонт.
5. Доставяните и монтирани резервни части и вложените горивосмазочни материали да съответстват на марката и модела на
съответния автомобил, да бъдат нови и неупотребявани (писмена
декларация свободен текст).
6. Срокът за ремонт на автомобилите от постъпването им в
автосервиза да бъде до 7 /седем/ работни дни. В случай, че е
необходима доставка на резервна част – до 27 /двадесет и седем/
работни дни.
7. Ремонтните дейности да се извършват след изпращане на заявка
от страна на Възложителя, изпратена по факс или по електронна
поща.
8. Да приема МПС, ползвани от министерството с предимство –
приемане в сервиза до 1 (един) работен ден след заявката.
9. Да осигурява охрана на автомобилите, изчакващи доставка на
части и извършване на ремонти за своя сметка и на своя
отговорност.
10. Престоят на автомобила от постъпването му в сервиза до
освобождаването му с приемо-предавателен протокол да бъде
безплатен.
11. Да извършва сервизна дейност за всяка конкретна операция за
време не по- продължително от посоченото в Приложение № 5
„Сервизни нормовремена“ към „НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г. за
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задължително застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за
застраховането и за методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди на моторни превозни средства“
II. Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка,
следва:
1. Да представи норматив за ремонт и техническо
обслужване /извадка от Приложение № 5 към „НАРЕДБА № 24 от
08.03.2006 г./ за автомобилите на МТИТС, съгласно Приложение № 1
към настоящата покана, който остава непроменен през целия срок
на действие на договора, подписан с определения за изпълнител на
обществената поръчка участник.
2. Да изготвя фактура и приемо-предавателен протокол, които да
съдържат опис на извършената дейност със съответните
нормовремена и опис на вложените резервни части и консумативи.
3. Да води сервизна история на автомобилите.
ІII. 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 данъчна фактура и приемо-предавателен
протокол.
ІV. Валидност на офертите – не по-малко от 90 дни от датата на
предаването им.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 06/04/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Приложение № 1 – Списък с автомобилите;
Приложение № 2 – Техническа спецификация;
Приложение № 3 - Идентификация на участника;
Приложение № 4 – Ценова оферта;
Приложение № 5 – Проект на договор.
І. Офертите да съдържат:
1. Идентификация на участника, попълнена по образец (Приложение
№ 3);
2. Техническо предложение, изготвено в съответствие с
техническата спецификация (Приложение № 2);
3. Ценова оферта, попълнена по образец (Приложение № 4).
ІІ. Офертите да се предават в затворен запечатан плик в отдел
"Деловодство" на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, София, ул."Дякон Игнатий" № 11 всеки
работен от 9:00 до 17:00 часа в срок до датата за получаване на
офертите.
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Върху затворения плик с офертата да бъде надписано името на
участника и координати за обратна връзка, както и предметът на
настоящата публичната покана за обществена поръчка.
ІІІ. Условия на отваряне на офертите:
На 07.04.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон
Игнатий“ № 9-11.
IV. При подписване на договор с определеният за изпълнител
участник да представи документите и декларациите по чл. 101е,
ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/04/2015 дд/мм/гггг
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