
BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, 
За: Севда Русева, главен счетоводител, България Силистра, Силистра, Тел.: 086 
822318, E-mail:csmpsilistra@gmail.com, Факс: 086 822285

Място/места за контакт: ул. Петър Мутафчиев № 80

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmpsilistra.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на едно транспортно средство – санитарен автомобил за оказване на 
спешна медицинска помощ (линейка) в Център за спешна медицинска помощ – 
Силистра, съгласно техническата спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114121

Описание:

Линейки 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой санитарен автомобил (линейка), оборудван съгласно техническа 
спецификация. Предлаганата цена да не надвишава 66000 лева без ДДС или 
79200 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, ЦСМП – Силистра.

NUTS:

BG325

mailto:csmpsilistra@gmail.com
javascript:openURL('www.csmpsilistra.com')


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да притежава: 1.1. Валиден сертификат ISO 9001-2008 или
еквивалент, с обхват “Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и 
авторемонтна дейност”. 1.2. Валиден сертификат ISO 14001-2004 или 
еквивалент, за управление по отношение на околната среда за дейности 
продажба и гаранционен сервиз на МПС. 2. Участникът трябва да разполага с 
поне един оторизиран от производителя сервиз на територията на РБългария - 
собствен или нает, осигуряващ гаранционната поддръжка на предлагания 
санитарен автомобил в рамките на определените срокове. 3. Избраният за 
изпълнител на обществената поръчка трябва да предостави сертификат за 
съответствие на предлагания санитарен автомобил. (При доставката се 
представя оригинал на валиден сертификат за съответствие на предлагания 
санитарен автомобил). 4. В случай, участникът не е производител, трябва да 
представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да 
предлага, доставя и извършва сервизна дейност на автомобила (базовото шаси 
без допълнителното оборудване). 5. Предлаганият санитарен автомобил трябва 
да e нов, неупотребяван и да отговаря на изискванията на стандарт EN 
1789:2007+А1:2010 или еквивалент за позициите, посочени в техническата 
спецификация; 6. Предлаганият санитарен автомобил трябва да отговаря на 
Директива 93/42 ЕЕС и на стандартите, съгласно тази директива или 
еквивалентни на тях. 7. В случай, че участникът използва подизпълнители, 
последните трябва да декларират, че са съгласни да участват като такива при 
изпълнение на поръчката. 8. Приемат се оферти от лица, за които липсват 
обстоятелствата, изброени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия. При подготовката на оферта, следва 
кандидатите да използват приложените към публичната покана образци, без да 



ги променят. Всички документи се представят на български език. Всички 
преводи на документи следва да са придружени от копия на съответните 
оригинали, като преводът следва да е направен от заклет преводач и да е 
приложен документ за удостоверяване на този факт. Офертата, съгласно чл. 
101в от ЗОП, следва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави 
предложението – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за
кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на 
представляващия, лице за контакт. 2. Техническо предложение - попълнен 
образец, предоставен от Възложителя, както и друга информация във връзка с 
изпълнението на поръчката, в т.ч.: 2.1. Заверено копие на валиден сертификат 
ISO 9001-2008 или еквивалент с обхват „Търговия с автомобили, резервни части
, аксесоари и авторемонтна дейност”; 2.2. Заверено копие на валиден 
сертификат ISO 14001-2004 или еквивалент за управление по отношение на 
околната среда за дейности прадажба и гаранционен сервиз на МПС; 2.3. Опис 
на сервизна мрежа/сервиз на територията на РБългария– собствени или наети, 
осигуряващи гаранционната поддръжка на предлагания санитарен автомобил в 
рамките на определените срокове; 2.4. Оторизационно писмо от производителя, 
в случай че участникът не е производител, с което производителят го оторизира 
да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на автомобила (на базовото 
шаси, без допълнителното оборудване); 2.5. Декларация от участника, че 
предлаганият от него санитарен автомобил е нов, неупотребяван и отговаря на 
изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент за позициите, 
посочени в техническата спецификация; 2.6. Декларация, че предлагания 
санитарен автомобил отговаря на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, 
съгласно тази директива или еквивалентни на тях; 2.7. Декларация от 
подизпълнител/подизпълнители за съгласие за участие като подизпълнител при 
изпълнение на поръчката (в случай, че участникът използва подизпълнители) 3. 
Ценово предложение – попълнен образец, предоставен от Възложителя. 
Посочената крайна цена да е не по-висока от 66000 (шестдесет и шест хиляди) 
лева без ДДС или 79200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с ДДС и да 
включва всички разходи на изпълнителя, до фактическото предаване на 
автомобила на Възложителя, както и гаранционното обслужване в рамките на 
предвидения в договора срок. Предложената цена не подлежи на промяна през 
целия срок на договора за изпълнение на поръчката. 4. Срок на валидност на 
офертата - 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите. 5. 
Проект на договор, подписан от участника. 6. Нотариално заверено 
пълномощно на лицето, подписало офертата – представя се, когато офертата 
или документ от нея не е подписана от законен представител на участника, 
съгласно актуалната му регистрация. Съдържанието на офертата да се 
представи в запечатан непрозрачен плик. Документите, необходими за 
подготовка на оферта, са публикувани в Профил на купувача в електронната 
страница на ЦСМП - Силистра, на посочения в раздел І адрес. Офертите да се 
представят на адрес: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 80, етаж 2. Дата, час
и място на отваряне на офертите: 10.11.2014 г., 10:00 часа, в град Силистра, ул. 
Петър Мутафчиев № 80, етаж 2.



СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014


