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АОП

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 356/24.04.2018г.]

Възложител: Театрално-музикален център Разград
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1603
Адрес: Република България, гр. Разград, 7200, пл. „Независимост” № 2
Лице за контакт: Тодор Димитров Мадолев
Телефон: +359 84 662 318
E-mail: theaterrz@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
http://www.theatrerz.com/
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
„ Доставка на един брой автобус втора употреба, за нуждите на Театралномузикален център Разград“

Кратко описание: Доставка на: 1 брой автобус втора употреба , за нуждите на Театралномузикален център Разград, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от
документацията за участие
Място на извършване: гр.Разград, пл.“Независимост“ №2
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., безДЦС): 69999
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ... ]

Наименование: [........ ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1-5 и т. 7 от ЗОП. ] За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя
нарочна Декларация по образец № 5.
Условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване, както и за деклариран от участника подизпълнител/и. Всеки участник,
съответно подизпълнител, член на обединение трябва да удостовери липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.3-5 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 от ЗОП съгласно
условията на Възложителя.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя
изисквания за правоспособност]
Икономическо и финансово състояние: [....... ]
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участника
в процедурата.
Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата
на подаване на оферта, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката.
Минимално изискване: изпълнение на доставки с предмет и обем, идентичен или
сходен с тези на поръчката.
Под сходен „обем “ се има предвид доставка на МПС вкл. и автобус/и на стойност
70000 BGN.
Под „идентични или сходни' дейности се имат предвид дейности, свързани с
изпълнение на доставка/и на автобус МПС.
Изпълнението на изискването се доказва с:
- Декларация - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
поръчката, извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата
(Приложение Образец №6.1), с посочване на описание на доставката, стойностите, датите и
получателите.

2. Минимално изискване: Участникът да разполага със сервизна работилница
/собствена или наета/ за изпълнение на гаранционното обслужване на
автобуса.
Изпълнението на изискването се доказва с:
-

Декларация по образец №6.2

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще бъде
отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена____________________________________________________________________
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Комплексната оценка /КО/ се формираща от сбора на показатели: Предложен гаранционен
срок /ГС/, включващ - гаранционен срок за обслужване на силовите агрегати /ГС1/,
гаранционен срок за техническо сервизно обслужване на автобуса /ГС2/, Срок на доставка
/СД/ и Ценовата оценка /ЦО/
КО = ЦО + СД + ГС1 +ГС2 + ЦО
Максималната стойност на КО е 100 точки.
Показатели:________________________________________________________________________
Име: [Гаранционен срок силови агрегати -ГС1]
Тежест: [ 10]
Име: [Гаранционен срок техническо обслужванена автобуса—ГС2] Тежест: [10]
Име: [Срок на доставка - СД]
Тежест: [15]
Име: [Предлагана цена - ЦО]
Тежест: [65]

Оценката на показателите е подробно описана в дадените указания за участие,
неразделна част от настоящата поръчка.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.05.2018г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [06.07.2018г..]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.05.2018г.]

Час: (чч:мм) [10.00]

Място на отваряне на офертите: сградата на Театрално-музикален център
Разград.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на
участниците и на средствата за масово осведомяване.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

r
Друга информация (когато е приложимо): [....... ]
На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие на
адрес http://www.theatrerz.com в рубриката "Профил на купувача"
Приложения към обявата са: Указания за подготовка на офертата, Техническа спесификация,
проект на Договор и образци на документи.___________________________________________

Дата на настоящата обява
Дата:
........... .2018 год.

Възложител
Трите имена: Тодор Димитров Мадолев
(Подпис и печат ...
Длъжност: Директор на Театрално-музикален център Разград

