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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BGСофия:
РЕШЕНИЕ
Номер: СОА16РД9345 от 09.03.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 14 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Столична община, ул. Московска № 33, За: Добрина Василева, Република България
1000, София, Тел.: 02 9377252, Email: d.vasileva@sofia.bg, Факс: 02 9377324
Място/места за контакт: ул. Париж №3, стая №103
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=37248&companyId=20779.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания.
II.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на 16 броя специализирани автомобили за превоз на хора с увреждания с
обща маса на автомобил до 3,5т., брой места  4+1 седящи и 2 обособени места за
закрепване на инвалидни колички.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
34115200
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Описание:
Моторни превозни средства за превоз на помалко от десет пътника
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: СОА16РД9335 от 23.02.2016 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2016715604
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 41  66856 от 24.02.2016 г.
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87201623
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
715604
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
24.02.2016 г.
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
И двете
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
поле III.1.1.) Изискуеми депозити и гаранции(в приложимите случаи)
Вместо:
Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на: 9318,96лв. /
девет хиляди триста и осемнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/. Гаранцията
за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична или може да
се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на
гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде
банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в
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полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния
срок за подаване на офертата и в нея да е изрично посочено, че се представя за
настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе парична
гаранция за участие по банков път, то това следва да се извърши с платежно
нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя
гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Столична
община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община: Сметка в лв
(BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование
на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. 'Врабча' № 6. Банковите разходи по
откриването и поддържането на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията
така, че размера на гаранцията да не бъде помалък от определения в настоящите
указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за
сметка на Възложителя. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на
договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без
включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може
да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата
на гаранцията за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова
гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо
писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Участникът,
определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция
или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. При
представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане  паричната сума се
внася по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или
сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон
"Врабча", ул."Врабча" № 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси";
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и
Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за
издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на
гаранциите да не бъде помалък от размера, който е определен в настоящите
указания. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поемат от
Възложителя. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на
процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 от ЗОП или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=718354&newver=2&PHPSESSID=cacf58cd5a4ac72d9985ea2613465c67&header=&header=print

3/6

3/9/2016

Съдържание на документ

ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в
съответствие с чл. 62 от ЗОП.
Да се чете:
Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на: 9318,96лв. /
девет хиляди триста и осемнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/. Гаранцията
за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична или може да
се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на
гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде
банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в
полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния
срок за подаване на офертата и в нея да е изрично посочено, че се представя за
настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе парична
гаранция за участие по банков път, то това следва да се извърши с платежно
нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя
гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Столична
община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община: Сметка в лв
(BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование
на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. 'Врабча' № 6. Банковите разходи по
откриването и поддържането на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията
така, че размера на гаранцията да не бъде помалък от определения в настоящите
указания размер. Възложителят освобождава представената гаранция за участие в
настоящата обществена поръчка, съгласно чл. 62 от ЗОП. Разходите по евентуално
усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Гаранция за
изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността
на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение
може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова
гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Ако
участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна,
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви,
че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка. Участникът, определен за Изпълнител на обществената
поръчка представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по
банков път гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в
платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за
който се представя гаранцията. При представяне на гаранцията във вид на
платежното нареждане  паричната сума се внася по сметка на Столична община
IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130
36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча" № 6, на името на
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Столична община, дирекция "Финанси"; Възложителят освобождава представената
гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл. 63 от ЗОП. Условията за
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за
изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него. Банковите разходи за издаването на
гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите
такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не
бъде помалък от размера, който е определен в настоящите указания. Разходите за
евентуалното усвояване на гаранциите се поемат от Възложителя. Възложителят има
право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 от
ЗОП или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП.
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
Вместо:
04/04/2016 17:30
Да се чете:
18/04/2016 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Вместо:
04/04/2016 16:00
Да се чете:
18/04/2016 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Условия за отваряне на оферти
Вместо:
05/04/2016 11:30
Да се чете:
19/04/2016 11:30
V.9) Друга допълнителна информация:
Във връзка с промяна в техническите изисквания, Възложителят прави следните
промени: 1. В раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ, т.14.
Изисквания към специализираните автомобили за превоз на хора с увреждания, в ред
№ 9 на таблицата: "Индивидуално типово одобрение за специализиран автомобил,
издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", отпада и се
заменя с "Документ за типово одобрение за специализиран автомобил, издадено от
сертифицирана организация съгласно действащата нормативна база". 2. В Образец
№ 5 ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА, в ред № 9 на таблицата: "Индивидуално типово
одобрение за специализиран автомобил, издадено от Изпълнителна агенция
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"Автомобилна администрация", отпада и се заменя с "Документ за типово одобрение
за специализиран автомобил, издадено от сертифицирана организация съгласно
действащата нормативна база".
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
09.03.2016 г.
Възложител
Трите имена: Албена Христова Атанасова
Длъжност: Заместниккмет на Столична община, възложител съгласно заповед
СО15РД09546/30.04.2015г. на кмета на Столична община
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