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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение:
Изходящ номер: 1400309 от дата 30/11/2012
Коментар на възложителя:
Публична покана на Община Раднево за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил с
висока проходимост /4x4/ за нуждите на Община Раднево"
Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул. "Митьо Станев" №1
Пощенски код
Град
6260
Раднево
Място/места за контакт

Страна
Република
България

Телефон
0417 81235

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Димитров - директор дирекция "Обществени поръчки"
E-mail
Факс
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http: // obshtina.radnevo.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http: //obshtina.radnevo.net
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
D Строителство

^Доставки

•Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за извършване на: „Доставка на лек автомобил
с висока проходимост /4x4/ за нуждите на Община Раднево", в
съответствие с изискванията на Възложителя и Техническите
спецификации, неразделна част от настоящата публична покана.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

34113000

Доп. предмети

34113200

УНП: 5a5ffi9d-020c-47b3-96ce-b708f58a661c

Доп. код (когато е приложимо)
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Р А З Д Е Л III
Количество или обем
Един брой лек автомобил с висока проходимост /4x4/ със следните
характеристики:
Купе : 5 врати
Места
: 4 +1 места
Дължина : не по-малко от 4 200 мм
Височина : не по-малко от 1 600 мм
Междуосие : не по-малко от 2 500 мм
Окачване : Предно - независимо, тип Макферсън; Задно - с газови
амортисьори
Трансмисия : 6 степенна механична
Гориво: Бензин
Работен обем : не по-малко то 1350 куб.см
Мощност : не по-малко от 135 к.с.
Емисии на С02
(г./км) : EURO -5 не повече от 150 г./км
Проходимост : 4x4 със задвижване на всички колела
Оборудване :
-Бордкомпютър
-Автоматично включване/изключване на светлините при
стартиране/изгасяне на двигателя
-Електрически задни и предни стъкла
-Отопляеми електрорегулируеми огледала
-Предни фарове за мъгла
-Имобилайзер
-Климатик
-Кормилна колона-регулираща се в дълбочина и височина
-Осветление в жабката
-Подглавници на предните седалки
-Регулируема шофьорска седалка
-Сервоусилвател на волана, електрически
-Сигнализация за включени светлини
-Антиблокираща спирачна система
(ABS)
-Система
START -STOP
-Предни и странични въздушни възглавници
-Въздушни завеси
-Дистанционно централно заключване
-Интелегентна система за напомняне за закопчаване на колана
-Круиз контрол - електронен
-Ограничител на скоростта
-Резервна
гума
Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN

Място на извършване
Община Раднево, Общинска администрация

код NUTS
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът
е длъжен да спазва сроковете и условията, посоч ени в
Поканата и указанията за подготовка на оферта, публикувани на
интернет страницата на Община Раднево
obshtina.radnevo. net .
Участникът следва да е оторизиран от производителя на
автомобилите да извършва продажби и сервиз на предлаганите
автомобили на територията на Република България.
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Участникът да предложи сервизна база за гаранционна поддръжка на
доставения
автомобил, обект на поръчката
Гаранцията на автомобила - не по-малко от 2 години, без
ограничение в изминатите километри, като гаранцията следва да
покрива всички възли и агрегати, включително ходовата част и
амортисьори.
Участниците следва да оферират НОВ автомобил, отговарящ на
всички зададени параметри от техническите спецификации
към
публичаната покана .
Срокът за доставка е по предложение на участника, но не може да
бъде по-дълъг от
180 календарни дни/, считано от датата на
сключване на договора за доставка.
Начин на плащане - ще се извършва съгласно клаузите на проекто
договора.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

Пикономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 07/12/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

Не К

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да
отговаря на изискванията, посочени в настоящата публична покана
и да бъдат оформени по приложените към нея образци.
1.Техническа оферта. Списък на документите, съдържащи се в плик
«А» - Техническа оферта:
1 .1.Техническото предложение със списък на приложените
документи /по образец - Приложение №1/.
Техническо предложение
следва
да включва минимум:
- Описание на техническите параметри на автомобила , които ще се
доставя. Прилагат се документи и снимков материал, отразяващи
техническите характеристики/параметри/ на
автомобилите;
Срок за доставка на автомобила;
Срок за гаранционно обслужване на автомобила;
1.2.Копие на документ за регистрация или единен идентификационен
код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверен с
подпис и печат;
1.3. Административни сведения / по образец - Приложение №2/
1.4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /по образец Приложение №3/;
1.5. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП / по образец - Приложение
№4/;
1.6. Оторизационно писмо /документ или декларация / с актуална
дата, от което да е видно, че участникът е оторизиран да
извършва продажба и сервиз на предлаганите
автомобили на
територията на Република България.
1.7.Списък на сервизните бази в страната, предложени от
участника за гаранционна поддръжка на доставения
автомобил,
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обект на поръчката.
1.8.Декларация
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на
подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и делът на
тяхното участие / по образец - Приложение №5/;
1.9.Декларация за съгласие от
подизпълнителя/подизпълнителите /подписана от лице с
представителни функции/ за участие в обществената поръчка /по
образец - Приложение№б/;
Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнител,
документите по т. 1.2. , т. 1.3. , т. 1.4. , т. 1.5. , т. 1.6. и т.
1.7.
се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
1.10. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на
проекта на договора./Приложение №7/
Документите описани в т.1, следва да бъдат скрепени неподвижно в
стандартна пластмасова или картонена папка формат А4 и подредени
по реда, по който се изискват.
2. Ценовата оферта /по образец-Приложение №8/. Представя се в
отделен запечатан плик „Б", обозначен с надпис "Предлагана
цена". Цената следва да се предложи в ЛЕВА без ДДС. Предлаганата
цена трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнение на
поръчката.
Двата плика се поставят в общ пакет/плик, на който да е написано
съответно:
- наименование на обществената поръчка;
- името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за
сметка на кандидата.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/12/2012 дд/мм/гггг

УНП 5 a 5 f ® d - 0 2 0 c - 4 7 b 3 - 9 6 c e - b 7 0 8 f 5 8 a 6 6 1 с

4

