
Партида ОО197 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7. Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg.e-rop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

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

DПроект на обявление
I8IОбявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловоднаинформация
Партида на възложителя: 00197
Поделение: ----
Изходящ номер: 03-00-1502 от дата 01/04/2016
Коментар на възложителя:
Процедурата се открива с Решение W 92/01.04.2016 г. на
Управителя на Дружеството

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Водоснабдяване и канализация ЕООД
Адрес
бул. Шести септември N' 250
Град Пощенски код I Държава
Пловдив 4006 Р България
За контакти Телефон
Договорноправен отдел 032 605945; 032 605955
Лице за контакти
инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова
Електронна поща Факс
vik op@vik.bg 032 635431
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/?саtеgоrу=l
Допълнителна информация може да бъде получена на:
I8IСъгласно 1.1)
ОДруго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
динамична система за доставки) можеда бъде получена на:
I8IСъгласно 1.1)
ОДруго: моля, попълнете Приложение А.П

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
~Съгласно 1.1)
ОДруго: моля, попълнете Приложение А.Ш

1.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Dпроизводство, пренос и разпределение на D Пощенски услуги

природен газ и топлинна енергия
DЕлектрическа енергия DЖелезопътни услуги

УНП: ЬЬс 127еЬ·2778·4Ь9Ь·Ьf4а·5б3е45баО 124

mailto:rop@aop.bg.e-rop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:op@vik.bg
http://www.vik.bg


Партида: 00197 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, 1.5 ИЛИ б от ЗОП (версия 4)

ОТърсене, проучване или добив на
природен газ или нефт

ОТърсене, проучване или добив на

ОГрадски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

ОПристанищни дейности
въглища или други твърди горива

181Вода ОЛетищни дейности

РАЗДЕЛ 11: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
11.1) Описание
11.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
"Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на нови товарни

високопроходими автомобили - тип пикап"

11.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата (Изберете само една категория - строителство, доставки или услуги, която
съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
О(а) Строителство ~ (б) Доставки о(в) Услуги
О Изграждане ~Покупка Категория услуга No
ОПроектиране и ОЛизинг (Относно категориите

изпълнение ОНаем услуги 1-27, моля вижте
О Изпълнение с каквито и ОПокупка на изплащане Приложения 2 и 3 от ЗОП)

да е средства на ОКомбинация от
строителство, изброените
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството доставката услугата

Автопарка на
Възложителя - гр.
Пловдив, бул. "Шести
септември" N' 250

код NUTS: код NUTS: BG421 код NUTS:

11.1.3) Настоящото обявление е за
~Възлагане на обществена поръчка ОСъздаване на динамична система за

доставки (ДСД)
ОСключване на рамково споразумение
11.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
ОРамково споразумение с няколко ОРамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой: или (когато е приложимо)
максимален брой на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
СЕОКв години: или в месеци:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута:
или от: до Валута:

Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):
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11.1.5) Кратко описание на поръчката:
Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив на нови товарни
високопроходими автомобили - тип пикап, периодично, след заявка,
франко автопарка на Възложителя, за срок от 2 (две) години след
сключване на договор с избрания за Изпълнител участник.

11.1.61Код съгласно Общия те~минологичен ~ечник {СРУ)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34113200

11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да О Не jgI
(GPA) на Световната търговска организация

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да О Не jgI
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Осамо за една обособена Оза една или повече Оза всички обособени

позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти да О Не jgI
11.2) Количество или обем на поръчката
11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Посочената прогнозна стойност е ориентировъчна и не е
задължителна за Възложителя. Възложителят има право в срок до 24
(двадесет и четири) месеца да заяви и закупи описаните
автомобили в количества съобразно своите нужди и възможности,
при условията и с техническите характеристики на настоящата
процедура. Възложителят има право да не закупи в рамките на
срока на договора описаните автомобили до достигане на
максималната стойност, тъй като заявките зависят от нуждите и
възможностите на Дружеството.
Прогнозна стойност, без.[ЩС (когато е приложимо)
(в цифри): 782320 Валута: BGN
или от: до Валута:

11.2.2) Опции (когато е приложимо) Да О Не jgI
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: дни от сключване на ДОГОВОЕа(ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: месеца или: дни от сключване на договора

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни
или

(от сключване на договора)

начална дата дд/мм/гггг
к айна дата на изпълнението дд/мм/гггг

УНП: ЬЬс 127eb-2778-4Ь9Ь-Ьf4а-5б3е45баО 124



Партида: ОО197 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т5 ИЛИ 6 от ЗОП (версия 4)

РАЗДЕЛ 111: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Участниците са длъжни да представят като част от офертата си
гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал.
1 ЗОП, в размер на 3000 (три хиляди) лева. Гаранцията за участие
може да бъде представена в една от следните форми: парична сума,
внесена по банкова cMeTKaIBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92,
банков код BIN: STSABGSF при "Банка ДСК" ЕАД - Пловдив, под.
Център, или внесена в касата на "ВиК" ЕООД - Пловдив, или
банкова гаранция. Когато участник в процедурата е представил
банкова гаранция, същата трябва да бъде със срок на валидност не
по-кратък от срока на валидност на офертата му.Участникът,
определен за изпълнител, при подписването на договора представя
гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума,
внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92,
банков код BIN: STSABGSF при "Банка ДСК" ЕАД - Пловдив, под.
Център, или внесена в касата на "ВиК" ЕООД - Пловдив, или
банкова гаранция в размер на 3 (три) % от очакваната стойност на
поръчката, посочена в настоящото обявление, при условията на чл.
59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът определен за
изпълнител представи банкова гаранция за изпълнение на договора,
същата трябва да бъде със срок на валидност не по-кратък от ЗО
(тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

111.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Със собствени средства, в левове, по банков път, до 30
(тридесет) дни след всяка конкретна доставка, представяне на
приемо-предавателен протокол и данъчна фактура

111.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):
Да, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП

111.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да D He~
Ако да, опишете ги:

111.2) Условия за участие
111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи за регистрация на Участника: 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 при
провеждането на процедурата;
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Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП,
подписана от лицата, които представляват участника.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването
им; Декларация за липса на обстоятелства по т. 7.10 от условията
за участие в процедурата, представена от лицата представляващи
участника.; При участници обединения - копие на договора за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението - и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
Документ за гаранция за участие - внесена парична сума или
банкова гаранция (оригинал), както и всички други документи
описани в документацията за участие.

111.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Доказателства за икономическото и финансовото състояние на
участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват.

111.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
Участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - представят се
следните документи: Списък-декларация от представляващия
участника, на сервизните бази за осъществяване на техническото
обслужване и ремонт на автомобилите. В списъка да са посочени
точните адреси, работно време, телефон и лице за контакт;
Подробно техническо описание, каталози, скици и други материали,
представящи характеристиките на предлаганите автомобили на
български език (или с превод на български език) - на хартиен или
електронен носител.

111.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да О Не ~
О Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации

на лица с увреждания
ОИзпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с

увреждания

111.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

111.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да О НеО
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

111.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да О НеО
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛIV:ПРОЦЕДУРА
IV.l) Вид процедура

IV.l.l) Вид процедура
~ Открита

О Ограничена
О Договаряне Има вече избрани кандидати: Да LJ Не U

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в
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рuзvел f' 1.57 ДuпЪЛнИтелни ИRlРVрмИЦИЯ

IV.2) Критерий за оценка на офертите

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
~най-ниска цена

или
Оикономически най-изгодна оферта при

Опосочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)

Опоказатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне
Показатели Тежест

IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да О He~
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация

Да ~ НеО

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)
ОПО-1-09

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да О Не ~
Ако да, посочете къде:
О Предварително обявление за оп ООбявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РаП: от _

О Други предишни публикации (когато е приложимо)
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 03/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Платими документи
Ако да, цена (в цифри): 5 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията може да бъде изтеглена безплатно от сайта на
Възложителя. Документацията за участие може да бъде получена
всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 28-
ия /двадесет и осмия/ календарен ден от деня, следващ датата на
изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване в
РОП, в Административната сграда на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул.
"Шести септември" W 250, отдел "Договорно-правен", стая 301,
срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет)
лева, без ДДС, в касата на Дружеството. Документацията може да
бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка,
след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31,
заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими
5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN:
BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при "Банка
ДСК" ЕАД - Пловдив, под. център, реквизити за издаване на
фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за
получаване на документацията. Всяко заинтересовано лице може да
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поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за
участие до 7 (седем) дни, преди изтичането на срока за
получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на
купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата
са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него
в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията
не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 03/05/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие

OES ODA
OCS ODE
Друг: Български

OPL
ОРТ

пэк
OSL

OFI
Dsv

ОЕТ
гш.

OEN
DFR

ОП
DLV

гп,т
DHU

ОМТ
ONL

IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: дд/мм/гггг

или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти)или в месеци:

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05/05/2016 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): Заседателна зала в Административна сграда на Дружеството
- гр, Пловдив, бул, "Шести септември" N2250

Да ~ НеОЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
е приложимо)
Могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения
режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.l) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да О He~
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от Да О He~
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:

VI.3) Допълиителна информация (когато е приложимо)
Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като
Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и осигурява
пълен достъп до документацията в деня на публикуване на
изпратеното по електронен път обявление в Регистър обществени
поръчки. Тъй като 29.04.2016 г. (петък) е неработен ден, срокът
за получаване на офертите е първия следващ работен ден -
03.05.2016 г. (вторник) . Обменът на информация между
кандидати/участници и Възложителя, Решенията на Възложителя, за
които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които
се прилагат към тях, могат да се връчват лично срещу подпис или
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да се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс
или електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация
от тези средства по избор на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
обстоятелствата по т.7.10 от условията за участие, по чл. 47,
ал. 1, ал. 2 (т. 1, 2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил
някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е
представил оферта, неотговаряща на предварително обявените
условия на Възложителя, описани в настоящото обявление и
документацията за участие, който е представил оферта,
неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша N' 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

YНn ЬЬс 127eb-2778-4Ь9Ь-ЬГ4а-5б3е456аО 124

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg


Партида: ОО197 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА погъчкх ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 или е от ЗОП (версия 4)

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01/04/2016 дд/мм/гттг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

1) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код I Държава
За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

11) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична
система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код I Държава
За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

111) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код I Държава
За контакти Телефон
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I
Лице за контакти

Електронна поща I Факс

Интернет адрес (URL):
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