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Доставки 

„Доставка на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация - Велико Търново” 

34110000 

Описание:  
Леки автомобили  

Доставка на 1 брой лек автомобил за нуждите на Общинска администрация – Велико Търново с 
минимално изискуеми технически характеристики: Габарити и каросерия: Каросерия (тип) - Лек 
автомобил – Седан; Брой места - 4+1; Брой врати – 4; Задвижване:Дизелов двигател; 4x4 - 
Перманентно задвижване на 4-те колела; Кубатура - максимум ЗОООсм3; Максимална мощност - 
минимум 240к.с.; Скоростна кутия - 6-степенна автоматична скоростна кутия; Електромеханично 
сервоуправление; Стандарт за отработени газове - минимум „ЕВРО 5”; Сигурност: ABS - анти-
блокираща система на спирачките; ESP - електронна стабилизационна програма; Електронна 
система за контрол на сцеплението; Минимум 8 броя въздушни възглавници; Предни и задни 
дискови спирачки; Оборудване: Стандартно резервно колело; Предни и задни електрически стъкла; 
Фарове за мъгла; Двузонален автоматичен климатик – Климатроник; Радиосистема с MP3; Кожен 
мултифункционален волан; Парк - пилот, преден и заден; Темпомат; Алуминиеви джанти; 
Автоматично включване на фаровете; Автоматични чистачки със сензор за дъжд; Автоматично 
затъмняване на вътрешното огледало; Централно заключване с дистанционно управление; 
Мултифункционален цветен дисплей; 

62500 BGN 

Община Велико Търново 

BG321 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната 
законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, 
нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни, 
технически и др. норми. Участниците задължително представят в Образец № 2 "Предложение за 
изпълнение на изискванията по чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП и на показателите от методиката за 
икономически най-изгодна оферта с изключение на показател "Ц" конкретната методология на 
работа във връзка с изпълнението, конкретните материални и човешки ресурси за изпълнението на 
доставката; изясняват се подробно техническите параметри на доставяното. Подробно се описват 
предлаганите от участниците условия на гаранционна поддръжка, цялостния процес по 
гаранционното поддържане, в т.ч. начина на извършването му и сроковете за извършване на 
различните ремонти; обхват и продължителност на гаранционната поддръжка и организацията й; 
срок за реагиране на заявка за ремонт. В Образец № 2 "Предложение за изпълнение на 
изискванията по чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП” участникът представя информация относно: - 
ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. 
Подробно се изяснява системата за работа на участника. Участникът описва организационните си 
възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на 
доставките. - начин на извършване на доставката. Същият трябва да гарантира своевременност, 
ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, качество на 
извършваната доставка, подходяща за характера и сложността на обекта организация и 
координация на целия процес по изпълнението. Изясняват се подробно техническите параметри на 
доставяното. - в Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП 
участникът задължително трябва да включи: дейности по организация и координация на доставката 
и гаранционното поддържане да доставения автомобил; в случай на повреда - възможности за 
предоставяне на заместващ автомобил, изготвяне на съпътстващата извършването на доставките и 
ремонтите документация. Задължително в Предложението за изпълнение на изискванията на чл. 
101б, ал.1, т.3 от ЗОП участникът трябва да направи предложенията си по показателите от 
методиката за икономически най - изгодна оферта /с изключение на показател Ц „Ценови 
критерий”/, при спазване на зададените мерни единици. - посочване на имената и телефоните на 
лицата, които ще осъществяват сервизното обслужване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на 
лекия автомобил, предмет на поръчката, в срок, предложен в офертата, но не повече от 100 /сто/ 
календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 

Икономически най-изгодна оферта 

Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 40 % + Т х 50 % + N х 10% където: Ц – 
Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема 
предвид предложената цена за 1 лек автомобил с характеристики, съгласно посоченото в 
публичната покана. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има 
за своя последица най - малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена 
получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула: Ц = Ц min/Ц n х 100 Т – 
техническа оценка на участника, включваща Предлагани условия за гаранционна поддръжка 
(максимум 100) По този показател се оценяват предложените от участниците условия на 
гаранционна поддръжка. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на 
гаранционната поддръжка, преценката за организацията на същата, която участникът предлага. 
Комисията преценява дали в предложените условия за гаранционна поддръжка съществува 
сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Д - Срок за 
доставка /в календарни дни/ след възлагане - най – краткия предложен срок за доставка /в 
календарни дни/ след възлагане се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма степен 
отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най – краткия предложен срок за доставка/ и 
съответства на поставените технически изисквания за изпълнение получава 100 т. Пълната 
методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка. 
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ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

НЕ 

Прогнозната стойност за доставяния автомобил е 62 500.00 лева без ДДС. Офертата трябва да 
съдържа най - малко: 1.Данни за лицето, което прави предлож-то: наименов-е на фирмата, ЕИК, 
седалище и адрес на управ-е и др. данни, съгл. образец: административни свед-я; 2.Саморъчно 
подпис. декларация/и за отсъствие на обстоят. по чл. 47, ал. 1, т.1, от ЗОП, съгл. образец. Декл.та се 
подписва от лицата, съгл. указанията в образеца; 3.Предлож-е за изпълн-е на изискв. на чл. 101б, 
ал.1, т.3 от ЗОП и на показат. от методик. за иконом. най-изгодна оф. с изключ. на показ. "Ц", съгл. 
образец; 4.Срок на вал. на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, счит. от крайния срок за получ. 
на офертата; 5. Срок за доставка /в кал.дни/ след сключване на договора; 6. Предлагани гаранц. 
условия, в т. ч. гаранционни срокове; 7. Списък на осн. дог-ри за доставки, сходни на предмета на 
поръчк. /доставки на леки автомобили/, изпълнени през посл.3 /три/ години, счит. от крайния срок 
за подаване на офертите, включ. стойностите, датите и получателите. Мин. изискв. към т. 7: да 
имат минимум 1 дог-р за доставка, сходна на предмета на поръчк./доставка на лек автомобил/, 
изпълнен през посл. 3 /три/ години, счит. от крайния срок да подав.на офертите; 8. Декл-я за 
сервизна база, съгл. образец. Мин. изискв. към т. 8: уч-ците да разполагат с мин. 1 сервизна база. 
Представя се документ/и/ за собств-ст или наем на мин.изискуемата сервизна база; 9.Списък на 
лицата на разполож-е на уч-ка за изпълн-е на работите, вкл. на тези, отг-щи за контрола за 
качеството - ръков. служители.Мин. изискв. към т. 9: да имат на разполож. поне 1 лице със завърш. 
специалност "ДВГ" или еквив., или да притежава удостов-е за проф. квалифик-я по същата спец-ст, 
или еквив.Представят се док-ти за образ-е/проф.кв-я на миним. изискуемото лице;10. Участниците 
представят фотографски снимки на предлагания автомобил, придружени с описание на 
техническите му характеристики; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
Ценовото предложение следва да съдържа: 1. Предлаг. цена за 1 бр.лек автомобил с технич.хар-ки, 
съгл. представ. оферта; 2. Аванс - 15 % от стойн. на лекия авт-л; останал. част от сумата - 
съгл.предлож.месечна схема на плащане, като последното плащ. следва да бъде извърш. до 
20.12.2014 г.; 3. Начин на плащ.: по банков път, с платежно нареждане в бълг.лева. Копия на док-
ти, представ. към офертата се представят от уча-ка с гриф „Вярно с оригинала” и завер. с подпис и 
свеж печат на уч-ка. Оф. се депоз. в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на 
Община В. Търново на адрес гр. В. Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящ. 
покана са на разполож.на уч-ците на адреса на Профила на купувача. Инф-я относно движ. на общ. 
поръчка ще се публик. или по реда на публикув.на публ.покана на интернет адреса на Община В. 
Търново, или чрез уведомяв. на уч-ците в писмен вид. Съдърж. на оферт.се представя в запеч. 
непрозр.н плик, в-у, който се посочва: наименов. на уч-ка, адрес за коресп., тел., факс, е-mail и 
опис-е на поръчк. по раздел ІІ от наст.публ. покана. Възл-лят не приема за уч-е в проц-рата и не 
разглежда оферта, която е представ. и депоз. след изтич. на крайния срок за получ.на офертите, 
посочен в публ. покана. Съгл. чл.47, ал. 2 от „Вътрешни правила за възлаг. на общ.поръчки в 
Община В. Търново” длъжностните лица, назнач. от Възлож-ля да разгледат и оценят оф-те могат 
да изискат от уч-ците допълн.обясн-я или док-ти, касаещи годността им за изпълн-е на поръчк., но 
не и отнасящи се до някой от показат-те, подлеж. на оценка.От уч-е в проц. се отстран. участник:- 
чиято оферта не отг-ря на предварит. обяв. от Възлож-ля условия;- в чиято оф. не е представен 
някой от изиск. док-ти и/или не е попълнен някой от док-тите. Преди сключв. на дог-р класираният 
на 1-во място уч-к представя следните док-ти: - док-ти, издадени от компет. орган за 
удостоверяване на обстоят.по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декларации за липсата на обстоят.по чл.47, 
ал.5 от ЗОП. 

16/05/2014  

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029080&PHPSESSID=c34088cffd0e94ee851a42d588343518&tab=&act=&header=&header...


