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: 328600 - 53198 от 20.09.2016 г.
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” - МВР
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 05070
Адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1
Лице за контакт: Стоянка Малканова
Телефон: 02/982 9172
E-mail: smalkanova.82@mvr.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
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 [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги

Предмет на поръчката: „Доставка на външни пневматични гуми за техниката от
щата на Главна дирекция „Национална полиция“
Кратко описание: Доставка на външни пневматични гуми за експлоатация в пролетнолетни пътни условия на техниката от щата на Главна дирекция „Национална
полиция“, като изделията трябва да отговарят на изискванията на възложителя,
посочени в техническата спецификация.
Място на извършване: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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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: В „Представяне на участника” (Приложение № 1),

участниците следва да посочат:
1. Единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
• когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице документите
по тази точка трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която
участникът е установен и да се представят в официален превод на български език;
•
когато участникът е обединение, прилага документите по т. 1 и копие на
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – документ, подписан от лицата в обединението, в който се
посочва представляващият.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] Не се изискват.
Икономическо и финансово състояние: [……]Не се изискват.
Технически и професионални способности: Участниците да представят:

1. Декларация за произхода на предлаганите изделия, в която да се посочи фирмата
производител и страната на производство;
2. Документ или заверено копие от документ, че участникът членува в Асоциация на
производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми в РБългария;
3. Копие от валиден *Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2008 или еквивалент, издаден на участника;
4. Копие от валиден *Сертификат за внедрена система за управление на околната среда
ISO 14001:2004 или еквивалент, издаден на участника;
5. Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договора, с предмет идентичен или сходен
с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата, за които има издадени референции за добро изпълнение.
Доказване: Участникът да представи списък на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и представяне на
референции за добро изпълнение.
Доказателство за извършената доставка, се предоставя от участника под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката.
_________________________________________
* Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани
по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за
акредитация” или друг национален орган по акредитация, съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[НЕ] Поръчката не 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
[НЕ] Изпълнението на поръчката не е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Кi 1 - Обща предложена цена за единични бройки автомобилни гуми съгласно
Ценовото предложение на участника по съответната позиция с включен ДДС;
Тежест: [С 1 = 90]

Кi 1

най-ниска обща предложена цена за единични бройки автомобилни
= гуми с вкл. ДДС съгласно Ценовото предложение
х 90
обща предложена цена за единични бройки автомобилни
гуми с вкл. ДДС съгласно Ценовото предложение от участника i

Кi 2 - Оценка на търговската отстъпка в % от цената на дребно за клиенти за
автомобилни гуми, извън изрично посочените в списъка от Техническата спецификация
Тежест: [С 2 = 5]
Кi 2 =

предложена търговска отстъпка в % на участника i
х 5
максимална търговска предложена отстъпка в % от участник

Кi 3 - Оценка на гаранционния срок съгласно офертата на участника
Тежест: [С 3 = 5]
предложен гаранционен срок от участника i
Кi 3 = съгласно офертата
максимално предложен гаранционен срок

х5

Кi = Кi 1+ Кi 2 + Кi 3
На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка Кi. Оценката се
закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).

Срок за получаване на офертите:
Дата: 29.09.2016 г.
Час: 16:00 ч.
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Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за

подаване на офертите.
Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 30.09.2016 г. в 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите: сградата на ГДНП - МВР, гр. София, бул. „Ал.Малинов”

№1

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация:
1.Количество: След писмена заявка от възложителя за доставка на външни пневматични
гуми посочени в Приложение № 2 „Техническа спецификация”. Допуска се закупуването
на гуми и извън изрично посочените в техническата спецификация. Допуска се
скоростния и товарния индекс на предлаганите гуми да бъде по-висок от посочения.
2. Изисквания за изпълнение на поръчката:
2.1.Срок за изпълнение – чрез еднократна доставка, до 20 ( двадесет ) работни дни, след
писмена заявка от страна на възложителя.
2.2. Технически изисквания: съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация”
2.3. Стоката, обект на доставка, да бъде годна за съхранение най-малко 18 (осемнадесет)
месеца, считано от датата на доставката;
2.4. Стоката, обект на доставката да е етикетирана съгласно изискванията в Регламент
(ЕО) 1222/2009;
2.5. В хода на изпълнение на договора се допуска закупуването на летни автомобилни
гуми, извън изрично посочените в техническата спецификация;
2.6. Гаранционен срок - не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на
приемо -предавателния протокол за доставка;
2.7. Гумите следва да бъдат произведени до 52 седмици преди срока на доставката.
3. Условия при образуване на цената. Условия и начин на плащане:
3.1. Условия при образуване на цената:
Предлаганите цени да са в български лева без ДДС за 1 брой автомобилна гума, с
точност до втория десетичен знак. Да е посочена и общата цена за всички единични
бройки автомобилни гуми в лева без ДДС и с включен ДДС, съгласно Приложение № 3
„Образец на Ценова оферта”. Цените да са крайни, с включени всички разходи по
формирането им, франко мястото за изпълнение на доставката и да не надвишават
цените за клиенти на дребно на участника. Да се посочи и търговска отстъпка в % от
цената на дребно за клиенти на предлаганите автомобилни гуми, извън изрично
посочените в списъка от техническата спецификация и ценовата оферта. Участникът
4

предлага и представя на оптичен или хартиен носител актуална листа на цените на
дребно (за клиенти) за автомобилните гуми, за цялата номенклатура в това число и
изрично посочените в техническата спецификация и в ценовата оферта. Оптичният
носител следва да бъде изготвен като електронен документ, подписан с електронен
подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронен подпис.
3.2. Условия и начин на плащане:
Чрез 100% банков превод по сметка на изпълнителя, в рамките на 30 (тридесет)
календарни дни след доставката, срещу представена оригинална фактура и двустранно
подписан приемо - предавателен протокол от представители на възложителя и
изпълнителя.
3.3. Ако Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение представя и доказателства
за изплатени всички задължения по договора за подизпълнение, освен ако при
приемането на доставката изпълнителят представи на възложителя доказателства, че
договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от
подизпълнителя.
4. Предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от
стойността на договора в лева без ДДС, като същата се внася преди подписването му и
се освобождава на две части:
4.1. 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от
30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на доставката.
4.2. 50% (петдесет процента) от размера на гаранцията се освобождава в срок от
30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.
Допълнителна информация:
Финансирането е със средства от бюджета на ГДНП - МВР. Към датата на обявяване на
обществената поръчка не е осигурено финансиране. Предвид правната възможност по
чл. 114 от ЗОП „Договор под условие”, възложителят посочва това обстоятелство в
Обявата и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение.

Указания за подготовка на офертата:
1.Участниците да представят в офертата си задължително следните документи:
1.1. Представяне на участника по образец, заедно с приложенията към него Приложение № 1;
1.2. Техническо предложение, изготвено съгласно техническата спецификация,
включващо срок за доставка и предложение за гаранционен срок. Техническото
предложение трябва да бъде представено в табличен вид с графи „Изискано от
възложителя” – „Предлагано от участника” и трябва да съдържа документи и
изчерпателна информация в съответствие с изискванията по всички точки от
техническата спецификация на възложителя - Приложение № 2;
1.3. Ценова оферта - по образец Приложение № 3;
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1.4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и
т. 7 от ЗОП - Приложение № 4.
2. Офертата да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите
изисквания на възложителя. Ценовата оферта се поставя в плика с офертата. Офертата се
подава в запечатана и непрозрачна опаковка, като се посочва: името на участника, адрес
за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/ или факс. С главни
букви се изписва ОФЕРТА и предмета на поръчката за която участва. Офертата и всички
изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от
упълномощено от него лице, с приложено пълномощно (оригинал или копие, заверено с
„вярно с оригинала”).
Всички представени на чужд език документи следва да бъдат преведени на български
език. Всички документи трябва да са оригинали или четливи копия, заверени с подпис и
свеж печат от участника.
3. Ценовото предложение на участник, който не е представил документите, изисквани от
възложителя с обявата или чието техническо предложение не отговаря на техническата
спецификация няма да бъде оценявано.
4. Срок и място за представяне на офертата: всеки работен ден от 08:30 до 16:00 ч., с
краен срок до 16:00 часа на 29.09.2016 г., в деловодството на ГДНП – МВР, на адрес –
п.к. 1715 гр. София, бул. „Александър Малинов” №1 от участника или от негов
представител с пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Оферти, които са получени до определения краен срок, се приемат за редовно подадени,
а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от
датата на тяхното изпращане.
5. Приложения:
№ 1 - Образец на Представяне на участника;
№ 2 – Техническа спецификация;
№ 3 - Образец на Ценова оферта;
№ 4 – Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.54,
ал.1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП;
№ 5 – Методика за определяне на комплексната оценка на постъпилите оферти.
№ 6 – Проект на договор.
Обявата и приложенията свързани с поръчката са посочени на интернет адрес:
http://gdnp.mvr.bg/Profil_kupuvach/ZOP/default.htm

Дата на настоящата обява
Дата:20.09.2016 г.

Възложител
Трите имена: Христо Богомилов Терзийски / П /
Длъжност: директор на ГДНП - МВР
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