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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00206

Поделение: ________

Изходящ номер: 957 от дата 05/11/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (РЦТХ) - ВАРНА, ИН: 
103 083 792
Адрес
бул. Цар Освободител № 100

Град Пощенски код Страна
Варна 9002 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
РЦТХ - Варна, бул. Цар 
Освободител № 100, гр. Варна

052 681826;087 9533517;088 
8614893

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Румяна Бояджиева, Росен Георгиев - до 14.30 ч., Наско Станев

E-mail Факс
rcth_varna@abv.bg 052 681809

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.rcth-varna.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.rcth-varna.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на четири броя фабрично нови леки автомобила комби за 
нуждите на РЦТХ- Варна съгласно техническата спецификация по две 
обособени позиции. 
Финансирането е осигурено от бюджета на РЦТХ - Варна.
Офертите ще се отворят публично на 17.11.2014 г. в 12.00 ч. в 
сградата на РЦТХ - Варна, стая № 10. Същите задължително да 
бъдат разделени на: ценово предложение и техническо предложение, 
поставени в общ плик. Да се има предвид, че ценовото предложение 
се обявява публично при отварянето на офертите, а техническото 
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предложение се разглежда по време на закритата част от 
заседанието на комисията. Участниците да определят срок на 
валидност на офертите си. Всеки участник може да предложи само 1 
оферта, без варианти. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34114000 MB01

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Четири броя фабрично нови леки автомобила комби в две обособени 
позиции: Обособена позиция 1:Два автомобила 4+1 места на обща 
стойност до 28 800 лв без ДДС; Обособена позиция 2: Два 
автомобила 6+1 места на обща стойност  до 37 200 лв без ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

РЦТХ- ВАРНА, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 100 код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Основният предмет на дейност на изпълнителя по регистрация 
или по договор за представителство на територията на РБългария с 
производител на МПС да е внос и продажба на МПС.
2. Автомобилите да притежават гаранция минимум 5 години при 
ограничение на пробега до 100 000 км - което събитие настъпи 
първо.
3. Изпълнителят да разполага с оторизирани сервизи на цялата 
територия на РБългария, като най- малко един от сервизите да се 
намира в гр. Варна или на разстояние до 10 км от гр. Варна.
4. Изпълнителят да разполага със собствен автомобил за пътна 
помощ, който да е на разположение 24 часа в денонощието.
5. Изпълнителят да предоставя услугите "Гореща линия" и 
"Заместващ автомобил". 
6. Изпълнителят да притежава документи, удостоверяващи 
техническите  характеристики на автомобилите и сертификат за 
качество - всичко на български език.
Всички описани по- горе изисквания да се докажат с една обща 
декларация от страна на участника.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Крайна цена с вкл.транспорт, еко- и др.такси и пр.- в лв/с 
ДДС/ - 50 точки. Най-ниската предложена цена получава 50 т. 
Точките на всяко друго предложение се получават, като 
предложената най- ниска цена се умножи по 50 и полученото 
произведение се раздели на предложената от оценявания участник 
цена. 2. Срок на доставка - в календарни дни - 50 точки. Най-
краткият предложен срок получава 50 т.Точките на всяко друго 
предложение се получават, като предложеният най- кратък срок се 
умножи по 50 и полученото произведение се раздели на предложения 
от оценявания участник срок. Общият сбор от двата показателя е 
максимално 100 точки. На първо място се класира участникът, 
получил най- голям брой точки.
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Срок за получаване на офертите

Дата: 14/11/2014 дд/мм/гггг Час: 14:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

1. Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, 
ал.1, т.1 и на чл. 47, ал. 5 от ЗОП и да удостоверят това с една 
обща декларация. Преди подписване на договора избраният участник 
трябва да докаже обстоятелствата по ал. 1, т. 1 със Свидетелство 
за съдимост. 2. Да се представи декларация по чл. 56, ал.1, т.8. 
3. Пликовете с предложенията - здрави, непрозрачни и запечатани 
- да се предоставят: лично - срещу входящ № с дата и час; по 
куриер или по пощата - препоръчано или с обратна разписка. Върху 
пликовете да се отбележат: име, адрес, телефонни номера. Няма да 
се разглеждат предложения, изпратени  по факс или по интернет. 
Няма да се разглеждат предложения, получени след указания срок. 
4. Комисията има право да иска допълнителни разяснения от 
участниците по представената от тях документация по всяко време, 
като отговорите трябва да бъдат получени от Възложителя на 
следващия работен ден след получаване на запитването. 5. Да се 
представи административна справка - сведения за участника в 
свободен текст. 6. Участниците могат да кандидатстват както за 
двете, така и само за една от обособените позиции. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/11/2014 дд/мм/гггг
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