00422-2016-0010
BG-София: 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): 000695395
Министерство на труда и социалната политика, град София, 1051, ул. Триадица № 2,
За: Момчил Масларов - началник отдел Правно обслужване;, България 1051, София,
Тел.: 02 8119650, E-mail: MMaslarov@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405
Място/места за контакт: ул. Триадица № 2
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://profile.mlsp.government.bg/.
Електронен достъп до информация:
http://profile.mlsp.government.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a.
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: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Социална закрила
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„ДОСТАВКА НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НУЖДИТЕ НА
МТСП“
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:
град София
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
Предмет на поръчката е доставка на до 10 броя фабрично нови автомобили
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
34110000
Описание:
Леки автомобили
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

до 10 /десет/ броя фабрично нови леки автомобили
Стойност, без да се включва ДДС
600000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции
НЕ
II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване
НЕ
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
24
РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 1. Гаранцията за
участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на
участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и
безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 2. Гаранцията за участие е: сума в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева, представляваща 1 % от прогнозната
стойност на поръчката; 3. Когато гаранцията за участие е парична сума, същата се
внася по следната сметка на МТСП – банка БНБ, IBAN: BG83BNBG96613300134102;
BIC: BNBGBGSD 4. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано
следното: „Гаранция за участие в процедура с идентификационен номер ..................
(попълва се идентификационен номер на процедурата от РОП). 5. Когато участникът
избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и
неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет)
дни от датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Срокът на
валидност на гаранцията трябва да може да се удължава по обосновано искане на
възложителя, в т.ч. и при обжалване на акт на Възложителя, свързан с настоящата
процедура. 6. Гаранцията за участие се освобождава в съответствие с условията и в
сроковете, посочени в чл. 62 ЗОП. 7. Възложителят ще задържи гаранцията за участие
на участник в настоящата процедура, който обжалва решението за определяне на
изпълнител - до решаване на спора; 8. Възложителят ще да усвои гаранцията за участие
независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането
на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 9. Гаранцията за
изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора за обществена
поръчка. 10. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова
гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: - е безусловна и неотменима; - е в

полза на възложителя; - е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец, след крайния
срок за изпълнение на договора за обществена поръчка; - има възможност за нейното
усвояване на части; - има възможност за нейното редуциране на части в съответствие
на условията на Възложителя за това, посочени в проекта на договор – Приложение №
11. 11. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на
гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде помалък от определения в настоящата процедура. 12. Възложителят освобождава
гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли
при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат
Възложителят заплаща на Изпълнителя цената на съответно заявени и доставени
автомобили в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно подписан
приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, но след прехвърляне на
собствеността или подписване на предварителен договор за покупко-продажба с
посочване на марката, модела на автомобила, номера на шаси, двигател и оригинал на
фактура, издадена от Изпълнителя за стойността на дължимото плащане.
ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
НЕ
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
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. В обявлението не се
предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен
за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически лица; 2.
Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл.47, ал. 1 /без т. 1, б. „е“/,
ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на
обществена поръчка и се отстранява Участник, който не отговаря на тези изисквания.
Наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1,4 и 5 водят до отстраняване; 3.
Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и изискването по чл. 47, ал. 5, т. 1 от
ЗОП се прилагат, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП.; 4. Когато участникът е
юридическо лице той удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47,ал. 1 /без т. 1,
б. „е“/, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП се декларират с една декларация, подписана от
лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация
относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези

обстоятелства служебно на възложителя.; 5. Когато Участникът предвижда участието
на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5
от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.; 6. При подписване на договор за
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4, освен когато законодателството на държавата,
в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.; 7. Участниците
са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за
всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 в 7-дневен срок от настъпването
им. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо
лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е
налице изключението по чл. 4 от Закона. Обстоятелствата по т. 5 се удостоверяват с
подписването и представяне на декларация - по образец (Приложение № 3) от
документацията за участие.; Не може да участва самостоятелно в процедурата лице,
което е свързано лице или свързано предприятие с друго лице-участник в процедурата.;
Не може да участва в процедурата лице, което не приема условията на Възложителя,
поставени в проекта на договор, приложение към документацията. УЧАСТНИЦИТЕ
СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ: Представяне на участника (оригинал, съобразно
приложения образец), подписано от представляващия/те и съдържащо данни и
информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП, който включва посочване на 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, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция, лице за контакт и др. - декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението
изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VІ.3
"ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията
не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а:
не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец). Списъкът следва да
съдържа услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване
на офертата за участие в настоящата процедура. Списъкът следва да бъде придружен с
минимум два броя удостоверения, отнасящи се към доставките, посочени в списъка.

Удостоверенията следва да са издадени от получателя на доставката или от
компетентен орган, или да се посочи публичен регистър, в който е публикувана
информация за доставката. Когато се представя копие на удостоверение то следва да е
заверено с „вярно с оригинала” и подписано от представляващия участника. 2.
Оторизационно писмо (копие заверено за вярност с оригинала) от производителя на
предлаганите втомобили за тяхната доставка от участника – в съответствие с чл. 33а,
ал. 2 ЗОП; 3.3. Описание (оригинал, съгласно приложения образец) на мерки за
осигуряване на качество от участникът при изпълнение на обществената поръчка оторизирани сервизни центрове от производителя на всеки от предлаганите за доставка
модели автомобили за тяхното гаранционно обслужване – съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3
ЗОП. 3.4. Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от
участника система ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват доставка на автомобили –
съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 ЗОП. 3.5. Фотографски снимки – каталози (заверени за
вярност с оригинала) на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили съгласно чл. 51, ал. 1, т. 5 ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие в
настоящата процедура, участникът следва да е изпълнил минимум две доставки, всяка
от които е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка /доставка на 10
фабрично нови автомобила/. За изпълнение на това минимално изискване на
възложителя свързано с посочване и представяне на доказателства за изпълнение на
минимум две доставки, в случай, че участникът го удостоверява с престирането им
спрямо един контрагент, доставките следва да са били извършвани на две различни
правни основания /напр. два отделни договора/. 2. Участник в настоящата процедура
трябва да е оторизиран от производителя на предлаганите автомобили за тяхната
доставка. 3. Участник в настоящата процедура трябва да разполага с оторизирани от
производителя на предлаганите автомобили сервизни центрове за тяхното гаранционно
обслужване. 4. Участник в настоящата процедура трябва да има внедрена система ISO
9001:…..(или еквивалентен) с обхват: доставка на автомобили. 5. Участник в
настоящата процедура трябва да може да достави фабрично нови автомобили,
отговарящи на изискуемите се технически спецификации.
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
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: О1 - Разход на гориво; тежест: 15

Показател: О2 - Екология (емисии CO2); тежест: 15
Показател: О3 - Допълнително обзавеждане; тежест: 20
Показател: О4 - Предложена цена ; тежест: 50
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
ДА
Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 034 - 054509 от 18.02.2016 г.
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
06.04.2016 г. Час: 17:00
Платими документи
НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.04.2016 г. Час: 17:00
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
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.04.2016 г. Час: 11:00
Място
град София, ул. Триадица № 2
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
офертите на участниците ще се отварят при спазване на условията на чл. 68, ал. 3 от
ЗОП
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
НЕ
VI.3) Допълнителна информация
Продължение от Раздел ІІІ.2.1 Копие на Договор за създаване на обединение в случай,
че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата
включени в обединението. Ако в договорът за обединение не е посочено лицето, което
представлява участниците – документ, подписан от лицата в обединението, в който се
посочва представляващият(оригинал); Пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)– представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са
подписани от представляващия/те участника, а от изрично упълномощен негов
представител; 1.4. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата,
подписан от участника (оригинал, съобразно приложения образец). Оригинал на
банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата
на парична сума. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на свързаност на
участника с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец).
Документ по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП, относно 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
(оригинал, съобразно приложения образец). Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП за
приемане на условията в проекта на договор (оригинал, съобразно приложения
образец). Срокът за набиране на оферти по тази обществена поръчка е намален с 12 дни
при условията на чл. 64, ал. 3 от ЗОП, предложение първо и второ. Възложителят
предоставя пълен достъп по електронен път до документацията на следния интернет
адрес:http://profile.mlsp.government.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a
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, E-mail: 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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 26.02.2016 г.

