АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1188/15.05.2020г.

Възложител: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.Смолян
Поделение (когато е приложимо): ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МИХАЛКОВО“
Партида в регистъра на обществените поръчки: 02718
Адрес: с.Михалково, община Девин, област Смолян
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ганка Митрева
Телефон: 0889816066
E-mail: dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни
превозни средства, собственост на ТП“ДГС Михалково““.
Кратко описание: Предметният обхват на настоящата обществена поръчка включва услуги по
извършване на задължителни периодични прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства, собственост на ТП“ДГС Михалково“, съгласно техническата
спецификация – Прилажение № 14, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-32 от 16.12.2011
г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства, респективно на Закона за движението по пътищата.

Място на извършване: Контролно-техническия пункт (КТП), посочения от участника избран за
изпълнител на територията на община Девин.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 1000.00 лева.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
1

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо и/или юридическо лице, включително техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява услугите предмет на настоящата обществена поръчка,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще
отстрани участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП.
3. Освен на основанията по горе, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
3.1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявата за поръчка или в документацията;
3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката;
3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
3.4. кандидати или участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП;
3.5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на
условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
3.6. лице, което е нарушило забрана по чл.101, ал.9 или 10.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: До участие се допускат лица, които
притежават валидно разрешително, издадено от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, за извършване годишни
технически прегледи съгласно изискванията на Наредба № Н – 32 от 16.12.2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Икономическо и финансово състояние: Възложителя не поставя минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние на участниците.
Технически и професионални способности: До участие се допускат лица, който разполагат с
минимум 1/един/ обект - ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ за ГТП, в който ще бъдат извършвани технически
прегледи на МПС-собственост на ТП“ДГС Михалково“ и който е с местонахождение и административен
адрес на територията на община Девин.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
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Име: [……]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 26.05.2020 г.

Час: (чч:мм) 16:30 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)26.07.2020г.

Час: (чч:мм) 16:30 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.05.2020г.

Час: (чч:мм) 10:30 часа

Място на отваряне на офертите: Административна сграда на ТП“ДГС Михалково“, адрес: с.Михалково,
община Девин, област Смолян.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата
документация на интернет-страницата на „Южноцентрално държавно предприятиегр.Смолян“/www.ucdp-smolian.com/ раздел „Профил на купувача“ с адрес:
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4566

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 15.05.2020г.

Възложител
п
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Али Верхатов Чолаков
Длъжност: Директор на ТП“ДГС Михалково“
Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).
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