
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
1419

Поделение
Басейнова дирекция Дунавски район

Изходящ номер
ОП-01-5

от дата
06-октомври-2021

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
114597909

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Плевен

Пощенски адрес:
ул.ЧАТАЛДЖА №.60

Пощенски код:
5800

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Цветомира Здравкова Христова

Електронна поща:
dunavbd@bddr.org

Телефон:
+359 64885100

Факс:
+359 64803342

Интернет адрес/и



Основен адрес: (URL)
http://www.bd-dunav.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/32593

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/165049

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/165049

I.4) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни
подразделения

I.5) Основна дейност

Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ“

Референтен номер (в приложимите случаи)
ОП-01-5/ 06.10.2021г.

II.1.2) Основен CPV код

34113000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

В обхвата на поръчката е включена доставка чрез покупка на 5 /пет/ броя нови високопроходими автомобили за
нуждите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Пълната информация относно обхвата, обема и
техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в "Техническа
спецификация", неразделна част от документацията за участие.Неразделна част от обществената поръчка са и
следните документи:
- Техническа спецификация на Възложителя;

- Указания за участие;

- Указания за подготовка на образци и документи;

- Проект на договора;

- Образец на Техническо предложение;



II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
166660

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

34113000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Мястото за изпълнение на доставката е град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60- Басейнова дирекция „Дунавски район“.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В обхвата на поръчката е включена доставка чрез покупка на 5 /пет/ броя нови високопроходими автомобили за
нуждите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен. Пълната информация относно обхвата, обема и
техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в "Техническа
спецификация", неразделна част от документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
166660

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в дни
180

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите



Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поставя изискване за представяне на Гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 3
% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изискванията по отношение на Гаранцията за изпълнение са посочени в Указанията за участие, неразделна част от
настоящата поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие



Дата
26-октомври-2021

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
28-октомври-2021

Час
12:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)



От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.
На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за
изключване:
- По чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл. 4 от същия закон;

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

- наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

- за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ,

- за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП;

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.

Ако участник предложи по-дълъг срок за изпълнение на настоящата поръчка от посочения от възложителя срок,
ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
Технически предложения, които не съдържат минимално изискуемата информация, посочена в документацията на
обществената поръчка и техническите спецификация, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Участник предложил срокове, работни и функционални характеристики, които не доказват стриктно
съответствието като минимум с минималните технически характеристики заложени от Възложителя в
техническата спецификация и документацията на обществената поръчка или не съдържа информация, ще се
счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранен от
по-нататъшно участие в поръчката.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля максималната прогнозна стойност на поръчката.

Ценови оферти, надхвърлящи максималната прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат предложени за
отстраняване поради несъответствие с това предварително обявено условие.
Извън Ценовото предложение в никой друг документ от офертата не трябва да е посочена информация относно
цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение
елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Участникът e единствено отговорен за евентуално допуснати несъответствия, грешки или пропуски в
изчисленията на предложените от него цени.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки



VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06-октомври-2021


	

