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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207612-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Услуги по техническо обслужване и ремонт
на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2020/S 087-207612

Обявление за поръчка

Услуги

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

Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно Държавно
предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: инж. Димо Димов
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com 
Телефон:  +359 4462742
Факс:  +359 44662528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256
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: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

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

II.1.1) Наименование:

mailto:dgssliven@uidp-sliven.com
https://www.uidp-sliven.com
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256
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„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях
услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности
за МПС и селскостопанска техника“

II.1.2) Основен CPV код
50110000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях
услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности
за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен“ по обособени позиции за срок от
24 месеца.
Обособена позиция № 1 — „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика,
диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части,
консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен“.
Обособена позиция № 2 — „Доставка и монтаж на нови гуми (зимни и летни) и ремонт на стари за
автомобилите, собственост на ТП „ДГС Сливен“.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 81 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях
услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
МПС“
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50110000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Място за изпълнение на поръчката — на място на повредената машина, посредством осигурен мобилен
екип на изпълнителя, както и при нужда в посочения/те от кандидата специализиран/и сервиз/и.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях
услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
МПС.“

II.2.5) Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията
на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
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Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

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

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Доставка и монтаж на нови гуми (зимни и летни) и ремонт на стари за автомобилите, собственост на ТП
„ДГС Сливен“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50116510

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Сервиз на кандидата.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
„Доставка и монтаж на нови гуми (зимни и летни) и ремонт на стари за автомобилите, собственост на ТП
„ДГС Сливен“.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията
на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

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

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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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 не поставя към кандидатите изисквания за годност по смисъла на чл. 60 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците и не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на
участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Кандидатът следва да разполага със специализирана база и съответно оборудване в нея за изпълнение
на услугите за двете обособени позиции, както и професионална компетентност на работници и
служители за изпълнение на услугата и възможност за формиране на подвижен (мобилен) екип за
ремонт на мястото на повреденото МПС. За обособена позиция № 1 кандидатите, следва да притежават
сертификати от рода на ISO: 9001:2015 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица за контрол на
качеството и ISO:14001:2015 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът/те декларира/т липсата
на основанията за отстраняване, посочени в т. 2 от раздел III от документацията за участие и
съответствието с критериите за подбор посочени в т. 5 от раздел III от настоящата документация, чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
До участие се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни
обединения, които отговарят на минималните изисквания за допустимост, определени в документацията
за участие и са представили всички документи, надлежно, валидно, пълно и вярно попълнени във вид и
съдържание, посочени от възложителя.
В непрозрачна опаковка се поставят следните документи:
1. Заявление за участие съдържащо опис на приложените в офертата документи с минимално
съдържание по образец приложение № 1, с опис на приложените в офертата документи, както следва:
2. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, когато е приложимо;
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо — представят се
в оригинал или заверено копие;
2.3. Документи удостоверяващи правното основание за създаване на обединението, представят се
когато е приложимо, в оригинал или заверено копие единствено в случаите при които, участникът или
кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. Документът следва да съдържа информация
за правата и задълженията на участниците в обединението, разпределяне на отговорностите между
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членовете на обединението и дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението за
настоящата обществена поръчка.
2.4. Техническо предложение, съставляващо документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, в т. ч.:
— Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на
участника, представя се нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата в случаите при които участника или кандидата не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър,
— Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя-представя се в оригинал по приложен към настоящата документация
образец — приложение № 4.1 и приложение № 4.2,
— Ценово предложение, представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец
— приложение № 5.1 и приложение № 5.2. Ценовото предложение, следва да е попълнено, съгласно
образеца и условията в него.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (опаковка) с надпис:
„Предлагани ценови параметри“ име на кандидата:......
Офертите се представят по начин и ред, съгласно документацията за участие, съответно
разпределението на документите и комплектуването им.
2.5. декларация за конфиденциалност по приложение № 3, когато е приложимо.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
За Обособена позиция № 1 изпълнителят следва да разполага и/или да ползва не по-малко от една
специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на МПС — предмет
на поръчката, разположени в териториалния обхват на предприятието, като една сервизна база
задължително следва да бъде в гр. Сливен, съгласно изискванията и условията посочени в техническата
спецификация. Кандидатът доказва наличието на заявените бази при сключване на договора или при
поискване от възложителя в хода на процедурата, чрез валиден документ — към датата на подаване
на заявленията за участие (оферти), указващ местоположението на обекта — скица, план и др. годен
документ, съгласно българското законодателство. За наличието на база/и кандидатът посочва това
обстоятелство в техническото предложение за изпълнение.
Наличието на бази е показател (К3) от комплексната оценка, съгласно методиката за оценка. За ОБ № 2
да разполага със сервизен пункт на територията на община Сливен.

III.2.3) Информация относно 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)
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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: 02/06/2020
Местно време: 16:30

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: 03/06/2020
Местно време: 10:00
Място:
Административната сграда на ТП „ДГС Сливен“, гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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. Представителите задължително представят документ, удостоверяващ представителната
им власт.

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

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и
изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за
изпълнител на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да
стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за
обществена поръчка, а от друга страна — да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение
от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (един на сто) от общата стойност на договора за
изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция,
— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в
обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция,
платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застраховката,
обезпечаваща изпълнението, при сключване на договора за изпълнение на поръчката.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на
възложителя:
IBAN: BG92 RZBB 91551001315642;
BIC: RZBBBGSF;
При банка: „Райфайзенбанк БЪЛГАРИЯ“ АД.
Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата
на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция следва
да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че
участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния
документ с подпис и печат или само с подпис, в случай че печат не се изисква.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, същата следва да е
издадена поотделно, като в нея следва да бъде изрично записано, че е: безусловна, неотменима, в
полза на възложителя и със срок на валидност — най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за
изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в
документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.
При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане, в банковата гаранция или
застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в
документа за гаранцията за изпълнение следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и
ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
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, т. 1 от ЗОП — жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

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

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/04/2020


