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I. II. III. IV. VI. Б.
BGСофия: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO
Доставки
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327
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: Дирекция Обществени поръчки и концесии, ул. Париж №3,
партер, стая №1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.
Електронен

достъп

до

информация:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=37248&companyId=20779.
Електронно

подаване

на

оферти

и

заявления:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=37248&companyId=20779.
Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/
заявленията за участие:
Столична община, ул. Московска № 33, За: Фронт офис, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9377505
Място/места за контакт: Фронт офис
I.2) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност
Обществени услуги
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
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II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите:
16 районни администрации на Столична община
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
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.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
34115200
Описание:
Моторни превозни средства за превоз на помалко от десет пътника
ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ
II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
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
Стойност, без да се включва ДДС
931896 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции
НЕ
II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ
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ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни
180
РАЗДЕЛ

ІІI:

ПРАВНА,

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
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. 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
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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
ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в
съответствие с чл. 62 от ЗОП.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Заплащането ще се извърши от бюджета на всеки проект до 30 /тридесет/ работни
дни след приемането на специализираното транспортно средство, с подписването на
приемателно  предавателен протокол за изпълнената доставка.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.
ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във
връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на
чл.47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.5 и ал.5 от ЗОП, както
и на ограниченията, предвидени в чл.55, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗОП. ПРИ УЧАСТИЕ НА
ОБЕДИНЕНИЯ: В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за
настоящата обществена поръчка, членовете на обединението подписват договор за
създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират,
че: A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на
Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената
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процедура; Б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на
обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на
обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура. В договора за
обединение Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно
лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение
на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението се прилага и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващия. В него те трябва да определят и
наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на
обединението след подаването на офертата, освен в случаите по чл.54, ал.2 от ЗОП. В
договорът за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено
разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената
поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по
чл.56, ал.3 от ЗОП. Копие на договорът за създаване на обединение задължително се
прилага към офертата на участника. В случай че обединението е регистрирано по
БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка,
се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В
случай че определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни
лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са
установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП). ПРИ УЧАСТИЕ НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И: Когато участник е определил с офертата си един или повече
от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен
да: А) посочи в офертата си видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; Б). уведоми
възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на
изпълнение на договора за обществена поръчка. В срок до три дни от сключването
на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на
договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят
изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2. на чл. 45а
от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=715604&newver=2&PHPSESSID=d6b872eacb4ece58540fe54c02d70d48&header=&header=print
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изпълнени изискванията
В настоящата обществена поръчка няма поставено изискване за икономическо и
финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
В настоящата обществена поръчка няма поставено изискване за икономическо и
финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
1.За доказване на съответствие с изискването на т.1., участниците представят Копие
на валиден сертификат ISO 9001:2008 система за управление на качеството или
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки,
както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с
обхват включващ доставка на превозни средства. 2. За доказване на съответствие с
изискването на т.2., участниците представят Копие на валиден сертификат ISO
14001:2004– Системи за управление на околната среда или еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват
включващ доставка на превозни средства и Управление и контрол на сервизната
дейност, извършвана от оторизирани сервизи. 3.За доказване на съответствието с
изискването на т.3 участниците предстaвят заверено копие на европейски
сертификат за съответствие на предлаганите автомобили. *Забележка: При
представянето на копия на документи на езици, различни от български, се представят
и в превод на български език.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент за
ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват включващ доставка на
превозни средства. 2.Участниците трябва да притежават валиден сертификат или
негов еквивалент за ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда, с
обхват включващ доставка на превозни средства и Управление и контрол на
сервизната дейност, извършвана от оторизирани сервизи. 3.Участниците трябва да
представят европейски сертификат за съответствие на предлаганите автомобили.
*Забележка: При представянето на копия на документи на езици, различни от
български, се представят и в превод на български език.
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=715604&newver=2&PHPSESSID=d6b872eacb4ece58540fe54c02d70d48&header=&header=print

6/9

2/24/2016

Съдържание на документ

ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Найниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
НЕ
ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
НЕ
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.04.2016 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане
Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие.
Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил
на купувача”.В случай, че лице поиска да закупи документацията може да направи
това всеки работен ден на адрес: Столична община, ул. "Париж" №3, стая №103 след
издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204 и заплащането й в касата на
ул. "Париж" № 3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до
петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., в последният ден от месеца и в
предпразничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията
за участие да му бъде изпратена за негова сметка, то лицето, поискало
документацията изпраща писмено искане, като посочва данни за издаване на
фактура, административни сведения и заплаща сумата от 6лв. /шест лева/ с ДДС по
банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по
сметка в лева както следва  IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на
SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.04.2016 г. Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
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Продължителност в дни
180
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.04.2016 г. Час: 11:30
Място
гр. София, ул. Париж №3
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения
режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще бъдат
отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята
работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на
Столична община на ул. „Париж” №3. Посочената дата може да бъде променена от
Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.
Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на
интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, най малко два работни дни
преди тяхното отваряне.
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка
НЕ
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
ДА
Проекти на районните администрации, по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO0012.02 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“20142020г.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) 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:
Интернет адрес: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Столична община, ул. Московска № 33, Република България 1000, София, Тел.: 02
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9377505
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
24.02.2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
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