BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Уилям
Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова, България 1000, София, Тел.: 02
9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на високопроходим фабрично нов автомобил ”
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
34110000
Описание:
Леки автомобили
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на 1 брой високопроходим фабрично нов автомобил. Прогнозната стойност,
посочена по-долу, е с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
79200 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка на един брой неупотребяван високопроходим автомобил, който следва да
съдържа задължително следните характеристики: 1. Тип двигател – редови/ V - образен с
раб. обем - мин. 2200 - 3100 куб. см. 2. Гориво-Дизелово – Екостандарт за ДВГ - EURO 5
3. Брой на цилиндри - мин.- 4 4. Колесна формула – 4x4 5. Понижаващи предавки за бавни
скорости 4x4 (L4) , които се превключват чрез допълнителен лост (демултипликатор) или
допълнително бутон (режим за тежък офроуд) 6. LCD централен диференциал с
възможност за блокиране и ограничено приплъзване; 7. Постоянно задвижване на 4-те
колела – тип Н4; 8. Трансмисия – мин. 5 степенна, автоматична или механична. 9.
Междуосие – мин. 2700 мм 10. Общо дължина – мин. 4600 мм 11. Обща височина – мин.
1700 мм 12. Тип на управление - зъбна рейка 13. Кормилна уредба ляв волан и серво
управление (хидроусилвател); 14. Регулируем мултифункционален волан 15. Предни и
задни електрически стъкла (пълен ел. пакет) 16. Предно окачване; - независимо пружинно
тип макверсон със стабилизатор 17. Задно окачване - Цял/твърд заден мост - независимо
пружинно многолостово окачване със стабилизатор на задното окачване. 18. Спирачки със
серво усилвател – ABS с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен
асистент; - Предни дискови спирачки (вентилирани) - Задни дискови спирачки
(вентилирани) 19. Брой места – мин. 5 местен 20. Странични огледала – сгъваеми,
електрически 21. Преден ъгъл на заход – мин. 20о; 22. Заден ъгъл на потегляне – мин. 20о
23. Автоматичен климатик (Климатроник); 24. Въздушни възглавници мин. 6 броя
(AIRBAG) 25. Фарове за мъгла 26. Стабилизирана система на устойчивостта – ESP; 27.
Цвят металик (светъл нюанс) 28. Алармена система и централно заключване; 29. Аудио
система – радио /CD, AUX/; 30. Гаранционен срок минимум 36 месеца; Към
гореизброените характеристики на високопроходимия автомобил предмет на поръчката,
участника може да предложи и следните допълнителни технически компоненти: 1
Хибриден двигател; 2 Кожен салон; 3 Темпомат; 4 Имобилайзер 5 Тонирани задни
странични стъкла и задно стъкло с UV-филтър; При предлагане на автомобил с висока
проходимост – 4х4, модел хибрид,следните позиции, зададени в техническата
спецификация не са задължителни: 1. Тип двигател – редови/ V - образен с раб. обем мин. 2200 - 3100 куб. см. 2. Гориво-Дизелово – Екостандарт за ДВГ - EURO 5 3. Брой на

цилиндри - мин.- 4 4. Понижаващи предавки за бавни скорости 4x4 (L4) , които се
превключват чрез допълнителен лост (демултипликатор) или допълнително бутон (режим
за тежък офроуд)
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Показател 1 - „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в
комплексната оценка – 0,70. Показател 2 - „Степен на съответствие” на предложените
допълнителни технически компоненти от участника с допълнителните технически
компоненти на техническата спецификация, с максимален брой точки – 100 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30. Методиката за определяне на оценката е публикувана
на страницата на ПУДООС (www.pudoos.bg) в профил на купувача и е неразделна част от
документацията по обществената поръчка.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
14/10/2013 16:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията за участие в процедурата е качена на страницата на ПУДООС
(www.pudoos.bg) в профил на купувача. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1.
попълнен образец на офертата; 2. административни сведения 3. данни за лицето, което
прави предложението; 4. предложение за изпълнение на поръчката; 5. срок на валидност минимум 90 календарни дни. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т.1. ЗОП 7.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 ЗОП 8. Декларация за приемане на
условията на проекто договора 9. Сертификат Евро 5 или еквивалент 10. Документ от
участника, доказващ, че същия е официален представител и/или дистрибутор на България
на марката или производител Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки уч. в
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в
процедурата има право да представи само една оферта. При сключване на договор

определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно, че лицето не осъдено с
влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление
против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против
стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; и че Управлявания/т
представляваният от него участник не е обявен в несъстоятелност и не се намира в
производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове. Гореописаните изисквания се прилагат се прилагат, както следва: 1.
при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за
овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за
лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за
лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото
лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за
прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България. Не могат да участват в процедурата за
възлагане на обществената поръчка кандидати или участници: 1. При които лицата по чл.
47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация; 2. Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Преди подписване
на договора избраният за изпълнител следва да представи на възложителя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му. Моля изпращайте Вашите
оферти на адрес : гр.София, ул. "Триадица" № 4,ет. 3 в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика с офертата следва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и
адрес за кореспонденция,телефон и електронен адрес.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
14/10/2013

