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I. II. IV.

BG-Сливен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование, адреси и лица за контакт

Пътнически превози ЕООД, ул.Стефан Караджа №3, За: Галина Генова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 625334, E-mail: pprevozi@gmail.com, Факс: 044 625334

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pprevozi-sliven.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.pprevozi-sliven.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc&obj_id=58.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.2)

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за автобуси на "Пътнически превози" ЕООД Сливен

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Сливен
Код NUTS: BG342

II.1.2)

Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за автобуси по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на резервни части за автобуси ВАН ХОЛ; Обособена позиция № 2

Доставка на резервни части за автобуси МЕРЦЕДЕС; Обособена позиция № 3 Доставка на резервни части за автобуси ИВЕКО

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

резервни части за автобуси - общо 167 номенклатури.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Срок на изпълнение в месеци

12

Условия свързани с изпълнение на поръчкатаІІІ.1)

Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата - в размер на: за обособена позиция № 1 -400.00лв.; за обособена позиция № 2 -320.00лв.; за обособена позиция № 3 - 580.00лв.

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметката на 'Пътнически превози'ЕООД Сливен в лева или банкова гаранция - в

оригинал - за срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, в една от следните форми: парична сума

внесена по сметка на "Пътнически превози" ЕООД в лева или банкова гаранция - в оригинал със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.1)

Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на „Пътнически превози“ ЕООД -Сливен. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на

договора в зависимост от обособената/те позиция/и за която/които участникът участва. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно

нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора.

ІІІ.1.2)

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, букви „а- д”, т. 2, т.3, т. 4, ал.2, т. 1, т.5 и ал.5 от
ЗОП. Плик №1 „Документи за подбор”, трябва да съдържа следните документи:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец
№1; 2. Оферта за участие - Образец №2; 3. Представяне на участника – Образец №3, което задължително съдържа единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен,
за кореспонденция при провеждане на процедурата и е придружено от Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №4; 4. Документ (договор, споразумение и др.) за
обединение когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и

ІІІ.2.1)

1)2)3)1)2)3)1)2)3)



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката – Образец № 5; 6.
Декларация – списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойност, дата и получател, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец №6. (Доказателството за извършената услуга
се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана
информация за услугата (чл. 51, ал. 4 от ЗОП);7. Документ за оторизация (писмо, договор или друг документ) за продажба на резервни части, материали или
консумативи, издадена от производителя или от официален представител на производителя за всяка от позициите за които участника участва (или заверено копие);
8.Сертификат или друг подходящ документ, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части, материали и консумативи за обособената позиция за която
участва; 9. Протоколи и др. документи, доказващи съответствие с критериите за подбор, за извършване на доставката за обособената позиция за която участва; 10.
Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение за обособената позиция за която участва. – Образец №7;11. Декларация че при
изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни и монтирани оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани такива (свободен текст);12. Декларация по чл.56, ал.1,
т.8 от ЗОП – Образец №8; 13. Декларация от участника, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или
бездействия (свободен текст – ако е приложимо);14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №9;15. Декларация по чл.51а от ЗОП за ползване
ресурсите на други лица - Образец №10. Участникът представя и доказателства ,че ще има на разположение ресурсите на трето лице за целия срок на договора;16.
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП – Образец №11;17. Декларация
по чл.55, ал.5 от ЗОП за участие в обединение (ако е приложима) – Образец №12;18. Документ за внесена/учредена гаранция за участие– копие на вносна бележка или
оригинал на банкова гаранция за участие ( Образец № 15) в размер, съгласно обособената позоция за която се участва;19. Нотариално заверено пълномощно на лицето
подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции;20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец №16;Когато участникът предвижда
участие на подизпълнители се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат
изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат
изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

Икономически и финансови възможности

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците.

ІІІ.2.2)

Технически възможности

За доказване на  техническите си възможности всеки участник трябва да  представи следните документи: 1. Списък на  доставките, които са  еднакви или сходни с

предмета  на  поръчка,  изпълнени  през  последните  3  (три)  години,  считано  от  датата  на  подаване  на  офертата,  заедно  с  доказателство  за  извършената  доставка

(удостоверение за добро изпълнение или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката); 2. Документ за оторизация/заверено копие/

за продажба на резервни части, издаден от производителя или от официален негов представител;  3. Сертификат или друг подходящ документ, доказващ произход и

качество на предлаганите резервни части; 4. Декларация, че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани

резервни части; 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага за извършване на доставката за всяка от позициите, за които кандидатства.

ІІІ.2.3)

Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.2.4)

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ

ІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените по-долу критерии:
Показател: предлагана цена; тежест: 50
Показател: срок на доставка; тежест: 30
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 20

Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.2.2)

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯIV.3)

Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.2)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при
състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:30

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.05.2016 г.  Час: 16:30

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.5)

Срок на валидност на офертитеIV.3.6)

Продължителност в дни

180

Условия за отваряне на офертитеIV.3.7)

Дата: 18.05.2016 г.  Час: 11:00

Място

административната сграда на "Пътнически превози"ЕООД Сливен

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска

цел.

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобуси ВАНХОЛ
Кратко описание

Доставка на резервни части за автобуси ВАНХОЛ - 73 номенклатури

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

Количество или обем

резервни части - 73 позиции, съгласно Техническата спецификация/Приложение 1/ към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобуси МЕРЦЕДЕС
Кратко описание

Доставка на резервни части за автобуси МЕРЦЕДЕС - 72 номенклатури

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

Количество или обем

резервни части - 72 позиции, съгласно Техническата спецификация/Приложение 2/ към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
32000 валута BGN

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобуси ИВЕКО
Кратко описание

Доставка на резервни части за автобуси ИВЕКО - 122 номенклатури

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

Количество или обем

резервни части - 122 позиции, съгласно Техническата спецификация/Приложение 3/ към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
58000 валута BGN

Допълнителна информация

Възложителят счита, че са налице условия за провеждане на настоящата процедура по опростени правила - арг. от чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Във връзка с разпоредбите на

чл.64,ал.1  и  ал.3  от ЗОП настоящото  обявление  се  изпраща  по  електронен  път  и  Възложителят предоставя  пълен  достъп  до  цялата  документация за  участие  в

процедурата на следния интернет-адрес: http://www.pprevozi-sliven.com

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2016 г. 

VI.5)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)


