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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37476-2017:TEXT:BG:HTML

България-Тервел: Услуги по техническо обслужване и
ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2017/S 022-037476

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
2016174120061
ул. „Трети март” № 42
Тервел
9500
България
Лице за контакт: Златан Денчев – ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево
Телефон:  +359 57312105
Електронна поща: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 
Факс:  +359 57312190
код NUTS: BG332
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgsgtoshevo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.sidp.bg/зоп-2017-2/

I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://dgsgtoshevo.sidp.bg/зоп-2017-2/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и
селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и др. консумативи
предоставяни от изпълнит.

mailto:dgs.g_toshevo@dpshumen.bg
http://dgsgtoshevo.sidp.bg/
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II.1.2) Основен CPV код
50100000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо
обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни
части, смазочни материали, антифриз и други консумативи предоставяни от изпълнителя
1.„Ремонт“ е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по
системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието
предвиждане не е възможно.
2.„Текущо техническо обслужване“ е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се
консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на
нормативната уредба.
3.„Консумативи“ са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности,
фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 500.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50100000
34300000
24951100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
В мястото на домуване на МПС — в гр. Генерал Тошево и в с. Крушари, общ. Генерал Тошево.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили,
товарни автомобили и селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и други
консумативи предоставяни от изпълнителя както следва:
1.„Ремонт“ е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по
системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието
предвиждане не е възможно.
2.„Текущо техническо обслужване“ е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се
консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на
нормативната уредба.
3.„Консумативи“ са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности,
фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна.
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Обща прогнозна стойност до 22 500 BGN без ДДС, от които прогнозно до 10 000 BGN за ремонт (труд)
за прогнозно количество около 500 часа по 60 мин., прогнозно до 10 500 BGN за резервни части, и
прогнозно до 2 000 BGN за консумативи за прогнозно количество около 350 л. експлоатационни течности.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 500.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Договорът се сключва за срок до 31.12.2017 г. с опция същия да бъде продължен и за 2018 г., при същите
условия, до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя или сключването на нов договор през
2018 г.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.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 няма изисквания по отношение на професионалната дейност, включително изисквания
във връзка с вписването в професионален или търговски регистър.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на
участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участника да разполага с материална база за изпълнение на поръчката.
2. Участника да е обезпечен с кадри за изпълнението на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участника да разполага с регистриран търговски обект — автосервиз.
1. Участника да разполага с минимум трима служители (автомонтьори).

III.1.5) Информация относно запазени поръчки
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III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Изпълнението на всяка заявка започва от момента на предаване на МПС от възложителя на
изпълнителя, като предаването се извършва в мястото на домуване на МПС — в гр. Генерал Тошево или
в с. Крушари, общ. Генерал Тошево, от представители на възложителя и изпълнителя. Ако предаването
на МПС не се извършва в сервиз на изпълнителя, същия поема разходите за транспорт на моторното
превозно средство до сервиза си, като времето необходимо за транспорт не се включва в цената
на услугата и възложителя не дължи плащане, но се включва в срока за извършването на ремонта/
техническото обслужване. След приемане на МПС се извършва диагностика (дефектация, определяне
на повредата, определяне на частите и консумативите за смяна), и се определя необходимото сервизно
време за ремонт и/или техническо обслужване, стойността на ремонта/техническото обслужване, както и
необходимите части, материали и консумативи и тяхното количество и стойност.

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 ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

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

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2017
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

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

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2017
Местно време: 11:00
Място:
Заседателна зала на адреса на възложителя.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Декември 2017 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Договорите се сключват за срок до 31.12.2017 г. с опция същите да бъде продължени и за 2018 г., при
същите условия, до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя или сключването на нов договор
през 2018 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

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

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаване на решението за опредляне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/01/2017

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

