ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на
авточасти”
към публична покана с изх. № РД-223/19.12.2012г., ID № 9010496/20.12.2012г.
1. Вид на обществената поръчка
Комисията за защита на личните данни открива възлагането на обществена
поръчка(ОП) с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване на
автомобили и доставка на авточасти” по чл. 14, ал. 4, т. 2 при условията и реда на
Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки(ЗОП), без провеждане на процедура.
2. Описание на предмета на поръчката, количества и обем:
Марките, моделите и бройките на леките автомобили и микробуса, както и
дейностите по извършване на услугата са подробно описани в т. 1. и т. 2.1. от
„Техническа спецификация за извънгаранционно абонаментно обслужване на
автомобили и доставка на авточасти” (Приложение № 1).
Кандидатите да подават оферти за цялостно изпълнение на ОП.
Възложителят си запазва правото при придобиване на допълнителна
автомобилна техника по време на действието на договор за услуга, да я добавя
към списъка по т.1. от Приложение № 1.
3. Срок и периодичност за изпълнение на дейностите по услугата:
3.1. Срок: от 10.01.2013г. до 09.01.2014г. или до изчерпване на лимита от
финансовите средства, в срока на договора.
Общият лимит от финансови средства за изпълнение на ОП е 30 000,00 лв.
(тридесет хиляди лева) без включен ДДС.
3.2. Периодичност: по график за изпълнение на техническо (сезонно)
обслужване и при възникнала необходимост от ремонтни дейности.
4.Място на изпълнение на услугата: в сервизната база на изпълнителя.
5. Изисквания по предмета на услугата:
5.1. Технически изисквания към изпълнителя на услугата – да отговаря на
изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. от Приложение № 1 (при подаването на офертата си,
кандидатите писмено да декларират наличната си материална база, апаратура и
възможности).
5.2. Изисквания за гаранция – да се гарантира качеството на извършените
дейности по сервизното обслужване и ремонта на автомобилите за срок не по-малък от
гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства (при
подаването на офертата си, кандидатите писмено да декларират това
обстоятелство).
5.3. Изисквания за качество – при осъществяването на договорените дейности,
изпълнителят да влага само нови и неупотребявани, оригинални или
неоригинални резервни части след съгласуване с възложителя (при подаването на
офертата си, кандидатите писмено да декларират това обстоятелство).

6. Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно
изискванията на чл. 101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан
непрозрачен плик и да съдържа:
6.1. Данни за лицето, което прави предложението:
- Административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и
фамилия) и заемана длъжност;
- БУЛСТАТ;
- Данъчна регистрация.
6.2. Техническо предложение.
6.2.1. В техническото предложение да бъдат представени техническите
възможности и предложенията на фирмите-кандидатки по изискванията на т. 5. за
изпълнение на дейностите по предмета на услугата.
6.2.2. Да бъдат включени възможните преференции, които фирмата-изпълнител
предлага при:
- профилактика на автомобилите на възложителя (прегледи, проверки и
реглажи);
- смяна на масла, антифриз и др. консумативи, закупени от фирмата-изпълнител;
- транспортиране в рамките на гр. София на автомобили претърпели ПТП;
- съхраняване на автомобилите, претърпели ПТП и съдействие при извършване
на оглед от застрахователя;
6.3. Ценовото предложение да включва показателите за оценка на офертите, като
бъде направено, по посочения в Приложение № 2 ред:
6.3.1. Показател № 1 - Цена за вложен труд за 1 (един) сервизен човекочас, за
изпълнение на дейностите по услугата без ДДС. В цената да са включени всички
присъщи разходи, свързани с изпълнението на услугата, включително на труда за
сервизното обслужване и извършените ремонти.
Цената да не включва стойността на вложените резервни части, материали и
консумативи.
6.3.2. Показател № 2 - Търговска отстъпка (в проценти) от цената на вложените в
ремонта оригинални резервни части по цени на кандидата на дребно без ДДС, валидни
към момента на извършване на ремонта.
Цената за вложен труд за 1 (един) сервизен човекочас и размера на търговската
отстъпка да бъдат едни и същи за целия срок на действие на договора.
6.3.3. Показател № 3 - Брой на работните места за едновременен прием на
автомобили за сервизно обслужване/ремонт.
Ценовото предложение да се представи в запечатан непрозрачен плик в плика
със съдържанието на офертата.
6.4. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 (тридесет) календарни
дни от датата на изпращането й;
6.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от
ЗОП(Приложение № 3);
Съдържанието на офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик с
изписани на него административни данни (адрес, телефон, факс) на фирмата-кандидат
за изпълнение на ОП и предмета на ОП.

7. Критерий за оценка на офертите.
Изборът на изпълнител на ОП ще бъде извършен по критерий „Икономически
най-изгодна оферта” по посочените в т. 6.3 показатели.
8. Начин на плащане:
Плащанията ще се извършват в седемдневен срок от представянето на
оригинална фактура, с включен ДДС, в отдел „Финансови ресурси” на дирекция
„Управление на ресурсите административно обслужване” на КЗЛД.
Фактурата трябва да съдържа опис на извършената дейност със съответните
нормочасове и опис на вложените части и консумативи със съответните стойности.
9.Място и срок за подаване на офертите:
Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в
деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от 09:00до 17:00ч, на адрес: гр. София 1431,
бул. “Акад. Иван Гешов” № 15. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и
наименованието на обществената поръчка.
Краен срок на подаване на офертите – дo 17:00 часа на 02.01.2013 г.
Лицa за контакт: г-н Илия Шиляшки - тел. 003592 9153516 и г-н Николай
Желязков - тел. 003592 9153595.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
10. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 9 срок, ще бъдат
разгледани и оценени от длъжностни лица, назначени със заповед на председателя на
КЗЛД.
11. Договор
Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на
обществената поръчка.
Предложение на фирмите за сключване на договор се прави по реда на
класирането им.
Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да
представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация за извънгаранционно
абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти;
2. Приложение № 2 -Ценово предложение (образец);
3. Приложение № 3 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (образец).

