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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРЕДМЕТ:

Доставка на фабрично нов лек автомобил

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Свободна зона - Русе” ЕАД, ЕИК 117001983,
гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71

КРАЕН СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ :

до 16:00 часа на 30 юли 2014 г.

гр. Русе, 2014 г.
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Раздел ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Условия за участие и изисквания към кандидатите
2. Необходими документи при сключване на договор
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Раздел ІII. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ПОЛУЧАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯТА
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Раздел V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране на пликове
2. Подаване и приемане на офертите
Раздел VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Отваряне и разглеждане на офертите
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3. Протокол на комисията, назначена от Възложителя
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Раздел VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Образец № 1 „Оферта с техническо предложение”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Образец № 2 „Ценово предложение”
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автомобил за нуждите на "Свободна зона - Русе" ЕАД
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Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Възложител
По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.3, във връзка с § 1, т.21
от ДР към Закона за обществени поръчки /ЗОП/ (обн. ДВ бр. 28/2004 г., посл. доп.
ДВ. бр. 40/2014 г.), Възложител на настоящата поръчка е „Свободна зона - Русе”
ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, и
вписано в Търговския регистър с ЕИК 117001983; тел. 082/ 880-800, факс 082/
821112, интернет-страница: www.freezone-rousse.bg.
2. Обект и предмет на обществената поръчка. Други условия
2.1. Обектът на настоящата поръчка е доставка чрез покупка на 1 (един) брой
фабрично нов лек автомобил, притежаващ минимални технически
характеристики и показатели съгласно Приложение № 5 „Техническа
спецификация” и произведен не по-рано от 01.01.2014 г., за нуждите на
„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71, с ЕИК 117001983.
Допустимо е изброените минимални изисквания да бъдат надвишени.
2.2. Предмет на поръчката: „Доставка на фабрично нов лек автомобил”.
2.3. Не се предвиждат обособени позиции или варианти на представената
оферта.
2.4. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на
процедурата за избор на Изпълнител са регламентирани в глава осма „а” от ЗОП
и настоящата документация.
3. Място, начин и срок на изпълнение на поръчката
3.1. Място на изпълнение – гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71. Код NUTS: BG323.
3.2. Начин на изпълнение – чрез доставка до гр. Русе, съгласно условията на
договора и офертата на определения за изпълнител участник. Плащането ще се
извършва при условията на договора, сключен с определения за изпълнител
участник.
3.3. Срок на изпълнение – Срокът на договора за доставката, който ще се сключи
на основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП, ще бъде до изпълнение на всички
задължения на страните, съобразно клаузите на договора и офертата на
определения за изпълнител участник.
Раздел ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Условия за участие и изисквания към кандидатите
1.1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да
участва всяко физическо или юридическо лице, което представи документите по
точка 3 от настоящия раздел ІІ, когато те удостоверяват съответствие с
настоящите изисквания.
1.2. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП
при подписване на договора.
1.3. Участниците да предложат на Възложителя фабрично нов лек автомобил,
произведен не по-рано от 01.01.2014 год. и съответстващ на изискванията на
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Възложителя, които са определени от него в техническата спецификация
(Приложение № 5 към документацията). Допустимо е изброените минимални
изисквания да бъдат надвишени.
2. При подписване на договора и на основание чл. 101е, ал.2 от ЗОП,
участникът определен за изпълнител следва да представи в оригинал:
2.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП за ЛИЦАТА изброени в чл. 47, ал. 4
от ЗОП.
2.2. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП,
подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразявайки разпоредбата на чл.
47, ал. 9 от ЗОП.
3. Документи, представяни от участниците към офертата
Участниците в процедурата могат да участват само с една оферта, която
съдържа следните документи:
3.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код,
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец или копие от документ за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически
лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или
административен орган в държавата, в която са установени;
3.2. Оферта с техническо предложение, изготвена съгласно образец № 1
/Приложение № 1/, съдържаща задължително техническа спецификация на
предлагания от съответния участник лек автомобил, даваща възможност на
Възложителя да прецени съответствието му с изискването по т.1.3. от настоящия
раздел. Възложителят допуска прилагане към офертата по образец на рекламни
брошури/каталози, съдържащи и допълнителни информация и спецификации на
предложенията на участниците.
3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, представено в
съответствие с образец № 2 /Приложение № 2/;
3.4. Попълнен образец № 3 на административна справка – Приложение № 3;
3.5. Проект на договор за покупко-продажба, предложен от съответния участник,
в който да са съобразени оферираните от него условия, заедно с приложенията
към него, ако има такива.
3.6. Нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в
процедурата, ако същият не е законен представител;
3.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на
офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се
изисква изрична нотариална заверка се представят заверени с вярно с оригинала
от участника.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите се представят в
официален превод на български език.
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Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в
настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на
изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие.
Раздел III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в
процедурата, са за сметка на участниците. Участниците не могат да предявяват
каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и
подаването на офертите им, независимо от резултата от провеждането на
настоящата процедура.
2. Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата
поръчка може да бъде получена всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в
Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3,
в срок до 30.07.2014 г. безплатно или може да бъде свалена от интернетстраницата на Възложителя http://www.freezone-rousse.bg в меню „Профил на
купувача”, в подменю „ЗОП, глава 8А”. В случай на получаване на документация
от деловодството на Възложителя, се съставя двустранен протокол за
удостоверяване на това обстоятелство.
3. Всяко заинтересовано лице за участие в процедурата може да поиска от
Възложителя разяснения по нея в срок до 30.07.2014 г. (крайния срок за
подаване на оферти).
Раздел IV.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи положения
1.1. Всеки участник може да подаде само една оферта, в един оригинален
екземпляр.
1.2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни
поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат, ако поради тях
офертата е неясна, но Възложителят има правото да поиска допълнителни
уточнения от страна на участника. С направените допълнителни уточнения не се
допуска промяна в подадената оферта.
1.3. Всеки участник може да подаде само едно ценово предложение, което се
изготвя съгласно приложения Образец № 2 (Приложение № 2 към настоящата
документация).
1.4. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички
специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяко
изявление, направено от участник за обратното, ще доведе до отстраняване на
участника.
2. Съдържание на офертата
2.1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на
български език. В случай, че участникът е чуждестранно лице, документи се
представят и в официален превод на български език, а в случай на
необходимост - документите следва да са легализирани по съответния ред.
Валиден за страните е текстът на български език.
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2.2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел
ІI, т. 3 от документацията. Те се представят като приложения към офертата и са
неразделна част от нея. По свое желание участникът може да представи и
всякакви други документи, извън задължително изискваните.
2.3. Участникът носи отговорност за грешки или пропуски в предложената от него
оферта и ценово предложение.
2.4. Участникът посочва срока на валидност на офертата си, който не трябва да е
по-кратък от 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на
офертите. При необходимост, Възложителят може да изиска от класираните
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за изпълнение на поръчка.
2.5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 66 000 лв. (шестдесет
и шест хиляди лева) без ДДС, като същата се явява и максимална стойност за
изпълнение на поръчката. Участници посочили ценови оферти надвишаващи
максималната стойност за изпълнение на поръчката ще бъдат отстранени от
участие.
Раздел V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране на пликовете
Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи документи в
един запечатан непрозрачен плик, съдържащ документи за участие, съгласно
настоящата документация. Върху плика следва да бъде отбелязано
наименованието на съответния кандидат, седалище, адрес за кореспонденция,
телефон, факс, ел.поща и лице за контакт, както и предмета на поръчката, за
която участва кандидата.
2. Подаване и приемане на офертите
2.1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен
представител – лично или по пощата на адреса на Възложитела посочен в т. 2.3.
от раздел V.
2.2. Срокът за подаване на офертата е до 16:00 часа на 30.07.2014 г.
2.3. Офертите се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден, в
деловодството на „Свободна зона – Русе”, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71 в
срок до 16:00 часа на 30.07.2014 г.
2.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват регистрационен
номер от деловодството на „Свободна зона – Русе” ЕАД, дата и точен час на
получаване, като на приносителя се дава копие от Вх. № от деловодния регистър
на Възложителя.
2.5. Всички оферти, представени след срока по т.2.2 от настоящия раздел V не
се приемат от Възложителя.
2.6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена
цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника.
2.7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително
непреодолима сила.
2.8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си.

СТРАНИЦА 6

Раздел VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Отваряне и разглеждане на офертите
1.1. Отварянето на офертите се извършва на 31.07.2014 г. в 11:00 часа в
административната сграда на „Свободна зона - Русе”, гр. Русе, бул. „Тутракан” №
71, ет.3.
1.2. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва от
комисия, назначена от Възложителя, която отговаря на изискванията на чл.35,
ал.1, т.2 - 4 от ЗОП, за удостоверяването на което членовете й предават на
Възложителя декларации по чл. 101г, ал.2 от ЗОП след получаване на пликовете
с офертите и преди започване на фактическата си работа.
1.3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на
постъпването им.
1.4. Членовете на комисията проверяват съответствието на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия, наличието и редовността на
документите, посочени в раздел ІІ, точка 3 от настоящата документация.
1.5. Комисията по т. 1.2. от настоящия раздел може да отправя писмени
запитвания с цел набавянето на допълнителна и/или уточняваща информация в
предоставените от участниците документи при необходимост от уточняване на
спорни моменти. При непредставяне на информация, поискана допълнително от
комисията, съответният участник се отстранява и неговата оферта не се класира.
1.6. Комисията отстранява от участие в процедурата участник, който:
1.6.1. не е представил някой от необходимите документи по раздел ІІ, т.3 от
настоящата документация;
1.6.2. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия от Възложителя.
2. Оценяване и класиране на офертите
2.1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват и класират от
комисията по т. 1.2. от настоящия раздел въз основа на критерия “икономически
най-изгодна оферта” в съответствие с предварително обявените от Възложителя
условия и съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на
офертите – Приложение № 4 към документацията.
2.2. Показатели и съответните им относителни тегла за определяне на
комплексна оценка на офертите:

ПОКАЗАТЕЛ

Максимален
Относително
брой точки за
тегло
показателя

Показател 1: Предложена цена (в лв. без ДДС)

65 % (0,65)

10

Показател 2: Срок за доставка (в дни)

5 % (0,05)

10

Показател 3: Гаранционен срок на
автомобила (в години)

20 % (0,20)

10
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Показател 4: Емисии на въглероден диоксид
/СО2/ (в гр. / км.)

5 % (0,05)

10

Показател 5: Наличие на тип задвижване 4 х 4

5 % (0,05)

10

2.3. Крайната оценка представлява комплексна оценка, получена като сбор от
получените оценки по петте показателя съгласно методиката - Приложение № 4
към документацията.
2.4. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна
оценка.
2.5. Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 10.
2.6. В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква най-висока
комплексна оценка, печели този, който е получил по-висока оценка за показателя
“ Предложена цена”. В случай, че оценките по показателя “ Предложена цена” се
окажат еднакви то тогава се пристъпва към сравняване на оценките получени за
показател “Гаранционен срок на автомобила”.
2.7. В случай, че не може да се направи избор по начините определени в т.2.6. от
настоящия раздел, комисията по т.1.2. от настоящия раздел VІ провежда
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти. В този случай, членовете на комисията следва да насрочат ден и
час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.
3. Протокол на комисията, назначена от Възложителя
3.1. Комисията по т. 1.2. от настоящия раздел съставя протокол за
разглеждането, оценяването и класирането на офертите.
3.2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на
провежданата процедура се връчва на Възложителя за утвърждаване.
3.3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята
работа.
4. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Възложителят, в срок до 5 /пет/ работни дни след приключване работата на
комисията, утвърждава протокола с класирането на участниците, но сключва
договора за обществена поръчка след получаване на изрично разрешение от
компетентните органи на управление на „Свободна зона - Русе” ЕАД.
Раздел VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Възложителят сключва писмен договор при условията на чл.101е, ал. 1 - 3 от
ЗОП, който включва всички предложения от офертата на участника, определен
за Изпълнител.
2. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни
дни при спазване изискванията на чл.72 от Закона за задълженията и
договорите, освен ако изрично не са посочени в работни дни.
3. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните
разпоредби на ЗОП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Образец № 1 «ОФЕРТА
с техническа спецификация»

ДО
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД
БУЛ. „ТУТРАКАН” № 71
ГР. РУСЕ

ОФЕРТА С ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет
„Доставка на фабрично нов лек автомобил”

от ..............…………………………......................…………………..................................,
(наименование на участника)

Представляван/и от:
............................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството на:
.............................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми дами и господа,
След като се запознах/ме с документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а” от ЗОП с предмет: „Доставка на фабрично нов лек автомобил” и
минималните изисквания към кандидатите, посочени в публичната покана и
документацията за участие,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Желая/ем да участвам/е в процедурата по реда на глава осма „а” от ЗОП с
предмет „Доставка на фабрично нов лек автомобил”, като приемам/е
всички условия за участие в нея. При подготовката на настоящата оферта
съм/сме спазил/и всички изисквания на “Свободна зона - Русе” ЕАД за
нейното изготвяне.
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2. Представяме на Вашето внимание следното техническо предложение
за доставка на един брой фабрично нов лек автомобил със следните
характеристики:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лек автомобил – марка, модел

ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА УЧАСТНИКА
-

Категория:

седан

Места:

4+1

Двигател: – тип на двигателя
– обем на двигателя
– мощност на двигателя

дизелов
от 1900 до 2500
куб.см.
не по-малко от
145 к.с., не повече
от 190 к.с.

Ниво на екологичност:

min. EURO 5

Трансмисия:

автоматична

Спирачна система:

– предни

дискови

– задни

дискови

Система за сигурност и безопасност –
наличие на система против блокиране
на колелата /ABS/:

ДА

Система за сигурност и безопасност –
наличие на електронна
стабилизираща програма /ESP/:

ДА

Ниво на оборудване, включително
активни и пасивни мерки за
безопасност:

-

-

Въздушни възглавници предни
за водача и пътника до него

ДА

-

Въздушни
възглавници
тип
„завесни” /странични въздушни
възглавници/

ДА

-

Климатроник

ДА

-

Алармена система

ДА

-

Електронен имобилайзер

ДА

-

Радио, CD, MP3 плейър

ДА

-

Централно заключване с
дистанционно управление

ДА

-

Фарове за мъгла

ДА

-
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-

Подглавници за всички места

ДА

-

Предпазни колани за всички
места в купето, регулируеми
във височина за предните две
места

ДА

-

Седалка за водача,
регулируема в три посоки

ДА

-

Външни отопляеми странични
огледала с електрическо
управление

ДА

-

Сензори за паркиране – предни
и задни

ДА

-

Бордкомпютър

ДА

-

Цвят, металик

светло сив или
тъмно син

Забележка: Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в
противоречие с определените в техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 5),
като участникът ги посочва и описва изрично.

3. Предложеният от нас автомобил в настоящата оферта е произведен:
……………..…...... г. (посочва се дата или година на производство);
4. Настоящата оферта е със срок на валидност ........... (словом ..................
.......……………..) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
(Минималният срок, който изисква възложителя е 60 (шестдесет) дни.)

5. Предлаганата оферта за изпълнение на поръчката удовлетворява всички
изисквания и обхват определени от Възложителя, описани в
документацията за участие в процедурата и техническата спецификация
на Възложителя /Приложение № 5 към документацията/.
Приложения:
1. Документи по раздел ІІ, точка 3 от документацията за участие в процедурата –
неразделна част от предложението, съгласно приложен списък;
2. Ценово предложение съгласно образец № 2;
4. Други /по преценка на участника/.

Дата : ............................... г.

Подпис и печат: .........................
( трите имена на представляващия)

Забележка:

Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното
по-горе минимално съдържание.

СТРАНИЦА 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Образец № 2 «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

ДО
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД
БУЛ. „ТУТРАКАН” № 71
ГР. РУСЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ...............………………………….................…………………...............................…...........,
(наименование на участника)

представлявано от:
........................................................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството ми на:
..........................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми дами и господа,
След като се запознах/ме с документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а” от ЗОП с предмет: „Доставка на фабрично нов лек автомобил” и
минималните изисквания към кандидатите, посочени в публичната покана и
документацията за участие, ви предоставям/е следното ценово предложение:
1. Предлагам/е следната цена за доставка на 1 /един/ брой фабрично нов лек
автомобил, при условията на предложената от нас оферта с техническа
спецификация, в размер на: ...................... (словом ..............................................
..........) лева без ДДС.
В случай, че констатирате несъответствие между сумите, написани с цифри и тези,
написани с думи, важат сумите, написани с думи.

2. Предлагам/е следния срок за доставка: ............... (словом .............................
...............................................) дни, считано от датата на сключване на договора.

3. Предлагам/е следния гаранционен срок за лекия автомобил: ...............
(словом ....................................................) години, считано от датата на доставка.
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4. Емисии на въглероден диоксид /СО2/: ............... (словом .............................
.............................) гр. / км.

5. Наличие на тип задвижване 4 х 4 : ………………..
(участникът посочва с думи ДА или НЕ)

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на предмета на поръчката, включително и разходи за
доставка до гр. Русе. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено
предмета на поръчката в пълно съответствие с офертното ни предложение,
както и с условията на възложителя, посочени в документацията за участие.

Дата : ................................ г.

Подпис и печат: ................................
(трите имена на представляващия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образец № 3 «АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА»

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование на участника/:
..........................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление:
..........................................................................................................................................
ЕИК / БУЛСТАТ...............................................................................................................
ИН по ДДС: .....................................................................................................................
Телефон:.........................................................................................................................
Факс: ................................................................................................................................
Електронен адрес: ........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................
.........................................................................................................................................

4. Лице за контакти: .....................................................................................................
Длъжност: ......................................................................................................................
Телефон: ........................................................................................................................
Факс: ...............................................................................................................................
Електронна поща: .........................................................................................................

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................
( име и длъжност )
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
«МЕТОДИКА»

МЕТОДИКА
за определяне на комплексна оценка на офертите на участниците в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а”
от ЗОП с предмет „Доставка на фабрично нов лек автомобил”
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания
за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на
офертата, включително за относителното тегло, което възложителят дава на всеки от
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Възложителят прилага
методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти без да я променя.
Оценката на офертите по настоящата процедура ще се извърши по критерия
“Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на следните пет показателя и съответните им
относителни тегла за определяне на комплексна оценка:

Относително
тегло

Максимален
брой точки за
показателя

Обозначение
на точките,
които носи
показателя

Показател 1 (П1): Предложена цена
/в лв. без ДДС/

65 % (0,65)

10

Т1

Показател 2 (П2): Срок за доставка
/в дни/

5 % (0,05)

10

Т2

Показател 3 (П3): Гаранционен срок на
автомобила /в години/

20% (0,20)

10

Т3

Показател 4 (П4): Емисии на въглероден
диоксид (СО2) /в гр./км./

5 % (0,05)

10

Т4

Показател 5 (П5): Наличие на тип
задвижване 4 х 4

5% (0,05)

10

Т5

ПОКАЗАТЕЛ

Формиране на точките (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5) и оценките (ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5) за всеки от
показателите
ПОКАЗАТЕЛ 1 (П1):
Максимален брой точки по този показател (10 точки) ще получи участник, който е предложил найниската цена за доставката на фабрично нов лек автомобил (обозначена по-долу като „Ц1 min”).
Формирането на точките по първия показател за останалите участници се определят в
съотношение към най-ниската предложена цена, по следната формула:
Ц1 min х 10
= Т1 n
Ц1 n
където:
Ц1 min – най-ниската предложена цена;
“10”

– максималните точки по показател 1;

Ц1 n

– предложената цена на съответния „n-ти” участник;

Т1 n

– броят точки за съответния „n-ти” участник.

Оценката по първия показател (ОП1) на „n- тия” участник се получават по следната формула:
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ОП 1 n = Т1 n х 0,65, където:
“0,65” е относителното тегло на показателя П1.

ПОКАЗАТЕЛ 2 (П2):
Максимален брой точки по този показател (10 точки) ще получи участник, който е предложил найкратък срок за доставката на фабрично нов лек автомобил (обозначен по-долу като „Ц2 min”).
Формирането на точките по втория показател за останалите участници се определят в
съотношение към най-краткия предложен срок, по следната формула:
Ц2 min х 10
= Т2 n
Ц2 n
където:
Ц2 min – най-краткия предложен срок за доставка;
“10”

– максималните точки по показател 2;

Ц2 n

– предложен срок за доставка на съответния „n-ти” участник;

Т2 n

– броят точки за съответния „n-ти” участник.

Оценката по втория показател (ОП2) на „n- тия” участник се получават по следната формула:
ОП 2 n = Т2 n х 0,05, където:
“0,05” е относителното тегло на показателя П2.

ПОКАЗАТЕЛ 3 (П3):
Максимален брой точки по този показател (10 точки) ще получи участник, който е предложил найдълъг гаранционен срок за лекия автомобил в години (обозначен по-долу като „Ц3 max”).
Формирането на точките по третия показател за останалите участници се определят в
съотношение към най-дългия предложен срок, по следната формула:
Ц3 n х 10
= Т3 n
Ц3 max
където:
Ц3 max – най-дългият предложен гаранционен срок за лекия автомобил;
“10”

– максималните точки по показател 3;

Ц3 n

– предложен гаранционен срок за лекия автомобил от съответния „n-ти” участник;

Т3 n

– броят точки за съответния „n-ти” участник.

Оценката по третия показател (ОП3) на „n- тия” участник се получават по следната формула:
ОП 3 n = Т3 n х 0,20 където:
“0,20” е относителното тегло на показателя П3.

ПОКАЗАТЕЛ 4 (П4):
Максимален брой точки по този показател (10 точки) ще получи участник, който е предложил
автомобил с най-ниски стойности на емисия на въглероден диоксид (обозначено по-долу като
„Ц4 min”).
Формирането на точките по четвъртия показател за останалите участници се определят в
съотношение към най-ниската стойност на емисия на въглероден диоксид, по следната формула:
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Ц4 min х 10

= Т4 n

Ц4 n
където:
Ц4 min – най-ниската стойност на емисии на въглероден диоксид ;
“10”

– максималните точки по показател 4;

Цn

– стойност на емисия на въглероден диоксид на съответния „n-ти” участник;

Т4 n

– броят точки за съответния „n-ти” участник.

Оценката по четвъртия показател (ОП4) на „n- тия” участник се получават по следната
формула:
ОП 4 n = Т4 n х 0,05, където:
“0,05” е относителното тегло на показателя П4.

ПОКАЗАТЕЛ 5 (П5):
Максимален брой точки по този показател (10 точки) ще получи участник, който е предложил
автомобил с тип задвижване 4 х 4.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват съгласно таблицата по-долу:
Задвижване на автомобила тип 4 х 4
1. Наличие на тип задвижване 4 х 4
на автомобила

Наличие

Точки

ДА
НЕ

10 т.
0 т.

Оценката по петия показател (ОП5) на „n- тия” участник се получават по следната формула:
ОП 5n = Т5n х 0,05,

където:

“Т5n” са точките за съответния „n-ти” участник по показател „Наличие на тип задвижване 4х4”
“0,05” е относителното тегло на показателя П5.

Комплексната оценка за всеки участник (КО n) е сума от оценките, получени от петте
показателя: КО n = ОП1 n + ОП2 n + ОП3 n + ОП4 n + ОП5 n
Комплексната оценка се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).
Офертата с най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място.
В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква най-висока комплексна оценка, печели
този, който е получил по-висока оценка за показателя “ Предложена цена”. В случай, че оценките
по показателя “ Предложена цена” се окажат еднакви, то тогава се пристъпва към сравняване на
оценките получени за показател “Гаранционен срок на автомобила”. В случай, че не може да се
направи избор по предходните начини, комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти. В този случай, членовете на комисията
следва да насрочат ден и час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
«ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ»

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ
ЗА НУЖДИТЕ НА "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД
1. Лек автомобил категория: Седан
2. Места: 4 + 1
3. Двигател:
3.1. тип на двигателя – дизелов
3.2. обем на двигателя – от 1900 до 2500 куб.см.
3.3. мощност на двигателя – не по-малко от 145 к.с., не повече от 190 к.с.
4. Ниво на екологичност: min. EURO 5
5. Трансмисия: автоматична
6. Спирачна система:
6.1. предни – дискови
6.2. задни – дискови
7. Система за сигурност и безопасност:
7.1. наличие на система против блокиране на колелата /ABS/
7.2. наличие на електронна стабилизираща програма /ESP/:
8. Ниво на оборудване, включително активни и пасивни мерки за
безопасност:
8.1. Въздушни възглавници предни за водача и пътника до него;
8.2. Въздушни възглавници тип „завесни” /странични въздушни
възглавници/;
8.3. Климатроник;
8.4. Алармена система;
8.5. Електронен имобилайзер;
8.6. Радио, CD, MP3 плейър;
8.7. Централно заключване с дистанционно управление;
8.8. Фарове за мъгла;
8.9. Подглавници за всички места;
8.10. Предпазни колани за всички места в купето, регулируеми във
височина за предните две места;
8.11. Седалка за водача, регулируема в три посоки;
8.12. Външни отопляеми странични огледала с електрическо управление;
8.13. Сензори за паркиране – предни и задни;
8.14. Бордкомпютър;
8.15. Цвят, металик – светло сив или тъмно син
Забележка: Участниците могат да предложат допълнителни характеристики/опции на
предложения от тях лек автомобил, стига те да не са в противоречие с посочените в настоящата
техническа спецификация. В случай, че участниците предвиждат допълнителни характеристики /
опции, те ги посочват и описват в офертата си.
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