
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: Ьйр:/ /з1тарЛ:ес1.еигора.еи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
ЕЗ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)___________________
Официално наименование:
Център за спешна медицинска помощ - Варна

Национален регистрационен номер: 2
813147200

Пощенски адрес:
ул.Брегалница №3
Град:
Варна

код N1718:
ВС331

Пощенски код:
9000

Държава:
ВС

Лице за контакт:
Милко Лефтеров - ръководител, група 
транспорт.

Телефон:
+359 052634083

Електронна поща:
сзтр_уагпа@дЪд.Ьд

Факс:
+359 052634594

Интернет адрес/и 
Основен адрес (ШИ,):
Ъ1:1:р : //сзшр-уагпа . сош 
Адрес на профила на купувача (Ш И ):
Ь11р: / / ш и . сзтр-уагпа . сош/хпДех . рЬр/рога4 кз_/ 99081-оЬзЬ1:ез1 уепа-рогасЬка 
-сюз1:аука-па-ге2-сЬазЪ1-1-акзе5-2а-зап-ау1:отоЬ:11:1-па-1:251пр-уагпа
1.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

□  Поръчката се възлага от централен орган за покупки______________________________________________

1.3) Комуникация
53Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (Ш И )
ЬЦр://ут\у.с8тр-уагпа.сот/тс1ех.рЬр/рога4к1/99о81-оЪ$Ь1:е81гепа-рогасЬка-с1о51:аука-па-ге2-сЬа51:]
-1-ак8е8-2а-8ап-а\1:отоЬШ-па-1;28тр-уагпа

□ Д остъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (Ш И )
Допълнителна информация може да бъде получена от 

53Горепосоченото/ите място/места за контакт 
□друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
I |електронно посредством: (Ш И )
53горепосоченото/ите място/места за контакт 
□ д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
]  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (Ш И )___________________

1.4) Вид на възлагащия орган
^Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

□  Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба______

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р уг  тип:____________________

1.5) Основна дейност



□О бщ и обществени услуги

□  Отбрана
□Обществен ред и безопасност 
□О колна среда
□  Икономически и финансови дейности
ЕЗ Здравеопазване_______________________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование
□Д руга  дейност:____________________

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. 1) Обхват на обществената поръчка_________________________________________

II.1.1) Наименование:
Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на 
ЦСМП-Варна.
Референтен номер: 2_______________________________________________________________________________________

II. 1.2) Основен СРУ код: 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2 ______

II. 1.3) Вид на поръчка
□Строителство__________ ^Доставки_______________ДУслуги_____________________________________________

II.1.4) Кратко описание:
Обществената поръчка включва доставка на резервни части и аксесоари по 
пет обособени позиции както следва:
Обособена позиция/ОП/ №1 Доставка на резервни части и аксесоари за 
санитарни автомобили марка Ситроен;
ОП №2 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили 

марка Форд Транзит;
ОП №3 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили 

марка Фолксваген;
ОП №4 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили 

марка Фиат;
ОП №5 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили^ 

марка УАЗ;______________________________________________________  ->
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)________________________________________________________________________________ ______

II. 1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Е Д а
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
всички обособени позиции

□  максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
П  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:______________________________________________________________

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
Н.2) Описание 1________________________________________________________ _

П.2.1) Наименование: 2
Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка 
Ситроен
Обособена позиция № : 1
2

И.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2 ______

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: ____________________________________________



ЦСМП-Варна: гр.Варна, ул. Брегалница №3
код N1715:1 ВС331__________________________________________________________________________________________

И.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Ситроен Джъмпер 3.00
1. Амортисьор заден брой-4; 2. Амортисьор преден брой-4; 3. Ангренажен 
капак брой-1; 4. Ангренажен ремък/верига/ брой-2; 5. Биалети брой-б; б. 
Болт шарнирен брой-8; 7.Болтове глава к-т брой-3; 8. Бутала к-т брой-2; 
9. Водна помпа брой-1; 10. Втулка за носач брой-8; 11. Външни гуми 
205/15 брой-12; 12. Външни гуми 215/15 брой-12; 13. Гарнитура глава 
брой-3; 14. Горивонагнетателна помпа брой-1; 15. Датчик АВЗ брой-2;
16. Диск амбреажен брой-4; 17. Диск притискателен брой-4; 18. 
Диференциал комплект брой-2; 19. Жило за ръчна спирачка брой-3; 20. 
Жило за скорости брой-2; 21.Каре полуоска брой-4; 22.Клапан всмукателен 
брой-8; 23. Клапан изпускателен брой-8; 24. Кормилен накрайник брой-б; 
25. Корпус за скоростна кутия брой-3; 26. Лагер макферсон брой-4; 27. 
Лагери биелни брой-2; 28. Лагери основни брой-2; 29. Маншон за 
полуоска брой-4; 30. Накладки задни брой-4; 31.Накладки предни брой-4; 
32. Пружина макферсон брой-4; 33. Радиатор воден брой-2; 34. Реле 
зареждане брой-3; 35. Ремък генераторен брой-4; 36. Ремък пистов брой- 
4; 37. Ролка обтяжна брой-;2; 38. Ролка паразитна брой-2; 39. Ротор за 
ел.мотор брой-3; 40. Сегменти брой-2; 41.Селенови втулки брой-8; 42. 
Спирачен цилиндър брой-2; 43. Спирачни дискове брой-б; 44. Тампон 
манферсон брой-4; 45. Тампон носач брой-8; 46. Температурен датчик 
брой-1; 47. Хидравлична помпа брой-2; 48. Хидравлични повдигачи брой 
-12; 49. Четки с четкодържател брой-3; 50. Шайба колянов вал брой-3;
51. Шенкел носач брой-1;
Ситроен Джъмпер 2.20
1. Амортисьор заден брой-4; 2. Амортисьор преден брой-4; 3. Ангренажен 
капак брой-1; 4. Ангренажен ремък/верига/ брой-2; 5. Биалети брой-6;
6. Болт шарнирен брой-8; 7.Болтове глава к-т брой-3; 8. Бутала к-т брой 
-2; 9Водна помпа брой-1; 10. Втулка за носач брой-8; 11. Външни гуми 
205/15 брой-12; 12. Външни гуми 215/15 брой-12; 13. Гарнитура глава 
брой-3; 14. Горивонагнетателна помпа брой-1; 15. Датчик АВЗ брой-2;
16. Диск амбреажен брой-4; 17. Диск притискателен брой-4;
18.Диференциал комплект брой-2; 19. Жило за ръчна спирачка брой-3; 20. 
Жило за скорости брой-2; 2.1.Каре полуоска брой-4; 22.Клапан всмукателен 
брой-8; 23. Клапан изпускателен брой-8; 24. Кормилен накрайник брой-б; 
25. Корпус за скоростна кутия брой-3; 26. Лагер макферсон брой-4; 27. 
Лагери биелни брой-2; 28. Лагери основни брой-2; 29. Маншон за 
полуоска брой-4; 30. Накладки задниброй-4; 31.Накладки предни брой-4; 
32. Пружина макферсон брой-4; 33. Радиатор воден брой-2; 34. Реле 
зареждане брой-3; 35. Ремък генераторен брой-4; 36. Ремък пистов брой- 
4; 37. Ролка обтяжна брой-2; 38. Ролка паразитна брой-2; 39. Ротор за 
ел.мотор брой-3; 40. Сегменти брой-2; 41.Селенови втулки брой-8; 42. 
Спирачен цилиндър брой-2; 43. Спирачни дискове брой-6; 44. Тампон 
манферсон брой-4; 45. Тампон носач брой-8; 46. Температурен датчик 
брой-1; 47. Хидравлична помпа брой-2; 48. Хидравлични повдигачи брой 
-12; 49. Четки с четкодържател брой-3; 50. Шайба колянов вал брой-3;
51. Шенкел носач брой-1;
Ситроен 2Х
I. Амортисьор заденброй-2; 2. Амортисьор преден брой-2; 3.Ангренажен 
капакброй-1;
4. Ангренажен ремък/верига/ брой-1; 5. Биалетиброй-4; 6.Болт шарнирен 
брой-4;7. Болтове глава к-т брой-1; 8. Бутала к-т брой-1; 9. Водна 
помпа брой-1;10. Втулка за носач брой-4;
II. Външни гуми 175/14 брой-4; 12. Външни гуми 185/14 брой-4; 13. 
Гарнитура глава брой-1; 14. Горивонагнетателна помпа брой-1; 15. Диск 
амбреажен брой-1; 16. Диск притискателен брой-1; 17. Диференциал 
комплект брой-1; 18.Жило за ръчна спирачка брой-2; 19. Каре полуоска



брой-2; 20. Клапан всмукателен брой-4; 21. Клапан изпускателен брой-4; 
22. Кормилен накрайник брой-2; 23. Корпус за скоростна кутия брой-1;
24. Лагер макферсон брой-2; 25. Лагери биелни брой-1; 26. Лагери 
основни брой-1; 27. Маншон за полуоска брой-2; 28. Накладки задни брой 
-1; 29.Накладки предни брой-1; 30. Пружина макферсон брой-2; 31. 
Радиатор воден брой-1; 32. Реле зареждане брой-1; 33. Ремък 
генераторен брой-2; виж 11.2.14)________________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане
БЗ Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П
^  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П

1 обща стойност в лв.на резервните части и аксесоари 80 
по списък-ценова листа на обособена позиция-П1

2 отстъпка в % от клиентската цена на резервните 20
части и аксесори извън списък-ценова листа- П2

□  Цена-Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка______________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 3167 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________ .__________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой:___________ / Максимален брой: 2 ____________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти______________________________________________________________Да □  Не БЗ

II.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог____________________________________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:



Ситроен 2Х 34. Ремък пистов брой-2; 35. Ролка обтяжна брой-1; 36.
Ролка паразитна брой-1; 37. Ротор за ел.мотор брой-1; 38. Сегменти 
брой-1; 39. Селенови втулки брой-4; 40. Спирачен цилиндър брой-1; 41. 
Спирачни дискове брой-2; 42. Тампон манферсонброй-2; 43. Тампон носач
брой-4; 44. Температурен датчик брой-1; 45.Хидравлична помпа брой-1; 
46. Хидравлични повдигачи брой-4; виж VI.3)

РАЗДЕЛ И.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание * 1____________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка 
Форд Транзит
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2

И.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЦСМП-Варна, ул.Брегалница №3
код ЖГГ5:1 ВО331__________________________________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Форд Транзит 2.20
1. Амортисьор заден брой-2; 2. Амортисьор преден брой-4; 3. Ангренажен 
капак брой-2; 4. Ангренажен ремък/верига/ брой-2; 5. Биалети брой-4;
6. Болт шарнирен брой-4; 7.Болтове глава к-т брой-3; 8. Бутала 
комплект-2; 9. Водна помпа брой-2; 10. Втулка за носач брой-6; 11.
Външни гуми летни 195/15 брой -10; 12. Външни гуми зимни 195/15 -10^* 
13. Гарнитура глава брой-2; 14. Горивонагнетателна помпа брой-1; 15. 
Датчик АВ5 брой-8; 16. Диск амбреажен брой-4; 17. Диск притискателен 
брой-4; 18. Диференциал комплект-2; 19.Жило за ръчна спирачка комплект 
-4; 20. Жило за скорости комплект-2; 21. Каре полуоска брой-4; 22.
Клапан всмукателен брой-8; 23. Клапан изпускателен брой-8; 24. Кормилен 
накрайник брой-8; 25. Корпус за скоростна кутиякомплект-2; 26. Лагер 
макферсон брой -4; 27. Лагери биелни комплект-2; 28. Лагери основни
комплект-2; 29. Маншон за полуоска брой-4; 30. Накладки задни комплект- 
8; 31. Накладки предни комплект-8; 32. Пружина макферсон брой-4; 33. 
Радиатор воден брой-2; 34. Реле зареждане брой-2; 35. Ремък 
генераторен брой -6; 36. Ремък пистов брой-6; 37. Ролка обтяжна брой-4; 
38. Ролка паразитна брой-4; 39. Ротор за ел.мотор брой-4; 40. Сегменти 
комплект-2; 41. Селенова втулка комплект-8; 42. Спирачен цилиндър 
комплект-4; 43. Спирачни дискове брой-8; 44. Тампон макферсон брой-4;
45. Тампон носач брой-8; 46.Температурен датчик брой-2; 47. Хидравлична 
помпа комплект-2; 48. Хидравлични повдигачи комплект-12; 49. Четки с 
четкодържателкомплект-4; 50. Шайба колянов вал брой-3; 51. Шенкел носач 
комплект-2;
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П 

Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П
1 обща стойност в лв. на резервните части и аксесоари 80 

по списък-ценова листа на обособена позиция -П1
2 отстъпка в % от клиентската цена на резервните 20

части и аксесоари извън списък-ценова листа
□  Цена - Тежест: 21

□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка______________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност___________________________________________________



Стойност, без да се включва ДДС: 7 0000 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________________

И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг_____________________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да О  Не ^
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой:___________ / Максимален брой: 2 ____________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П .2.Ю ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Н е Е
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
Д  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

II. 2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с лроект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Доставка на резервни части и аксесори за санитарни автомобили марка 
Фолксваген
Обособена позиция № : 3
2

П.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2 ______

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.Варна, ул.Брегалница №3
кодМЦТЗ:1 ВО331_____________________________________________________________________________________



И.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Фолксваген 2.5 Т01
I. Ангренажен капак брой -1; 2. Амортисьор преден брой -4; 3. 
Амортисьор заден брой -4; 4. Ангренажен ремък/зъбчатки/ к-т брой -2;
5. Биалети брой -4; 6. Болт шарниренброй -4; 7. Бутала к-т брой -2; 8. 
Болтове глава к-т брой -2; 9. Водна помпа брой -2; 10. Втулки за 
носач брой -6; 11.Външни гуми 205/16 брой -12; 12. Външни гуми 215/16 
брой -12; 13. Гарнитура глава брой -2; 14. Горивонагнетателна помпа 
брой —1;15. Датчик АВ8 брой -4; 16. Диск притискателен брой -2; 17. 
Диск амбреажен брой -2; 18.Диференциал к-т брой -1; 19.Жило за 
скоростиброй -2; 20.Жило за ръчна спирачка брой -2; 21.Каре полуоска 
брой -4; 22. Кормилен накрайник брой -4; 23. Клапан всмукателен брой - 
8; 24. Клапан изпускателенброй -8; 25. Корпус за скоростна кутия брой - 
1; 26. Лагер макферсон брой -4; 27. Лагери основни комплект -2; 28.
Лагери биелни комплект -2; 29. Маншон за полуоска брой -4; 30. Накладки 
предни брой -4; 31. Накладки задни брой -4; 32. Пружина макферсонброй - 
4; 33. Радиатор воден брой -1; 34. Реле за зареждане брой -2; 35. 
Ролка обтяжна брой -2; 36.Ролка паразитна брой -2; 37. Ротор за ел. 
мотор брой -2; 38. Ремък генераторен брой -6; 39. Ремък пистов брой -
4; 40. Сегменти брой -2; 41. Селенови втулки брой -4; 42. Спирачни
дискове брой -4; 43. Спирачен цилиндър брой -2; 44.Тампон носач брой
-4; 45. Тампон макферсон брой -4; 46. Температурен датчик брой -3;
47. Хидравлична помпа брой -1; 48. Хидравлични повдигани брой -4;
49. Четки с четкодържател брой -2; 50. Шенкел носач брой -1; 51.Шайба 
колянов вал брой -2;
II. 2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 □
ЕЗ Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П

1 обща стойност в лв. на резервните части и аксесоари 80 
по списък-ценова листа на обособена позиция-П1

2 отстъпка в % от клиентската цена на резервните 20
части и аксесоари извън списък-ценова листа-П2

□  Цена - Тежест: 21
□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка______________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33333 Валута: ВСN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_______________________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не 53
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой:___________ / Максимален брой: 2 ____________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:



И.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не К 1
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не К

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

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 
Идентификация на проекта:

Да □  Не И

П.2.14) Допълнителна информация:
«

РАЗДЕЛ 11.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_______________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на резервни части и аксесори за санитарни автомобили марка 
Фиат
Обособена позиция №: 4
2

11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2 ______

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.Варна, ул.Брегалница №3
код ЖГТ8:1 ВС331__________________________________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Фиат Дукато 2.3 0
1. Амортисьор заден брой-1; 2. Амортисьор преден брой-1; 3.
Ангренажен капак брой-1;
4. Ангренажен ремък брой-1; 5. Биалети брой-1; 6. Болт шарнирен брой- 
1; 7. Болтове глава комплект-1; 8. Водна помпа брой-1; 9. Втулка за 
носачброй-1; 10. Гарнитура глава брой-1; 11. Датчик АВ5 брой-1; 12. 
Диск амбреажен брой-1; 13. Диск притискателен брой-1; 14. Диференциал 
комплект-1; 15. Жило за ръчна спирачка комплект-1; 16. Жило за скорости 
комплект-1; 17. Каре полуоска брой-1; 18. Клапан всмукателен брой-1;
19. Клапан изпускателен брой-1; 20. Кормилен накрайник брой-1; 21.
Лагер макферсон брой-1; 22. Лагери биелни комплект-1; 23. Лагери 
основни комплект-1; 24. Маншон за полуоска брой-1; 25. Накладки задни 
комплект-3; 26. Накладки предни комплект-3; 27. Пружина макферсон брой- 
1; 28. Радиатор воден брой-1; 29. Реле зареждане брой-1; 30. Ремък 
генераторен брой-1; 31. Ремък листов брой-1; 32. Ролка обтяжна брой-1; 
33. Ролка паразитна брой-1; 34. Ротор за ел.мотор брой-1; 35. Сегменти 
комплект-1; 36. Селенова втулка брой-1; 37. Спирачен цилиндърброй-1;
38. Спирачен диск брой-1; 39. Тампон макферсонброй-1; 40. Тампон 
носач брой-1; 41. Температурен датчик брой-1; 42. Четки с четкодържател 
комплект-1; 43. Шайба колянов вал брой-1;
Н.2.5) Критерии за възлагане_________________________________________________



Й  Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П
н  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П

1 обща стойност в лева на резервните части и 80
аксесоари по списък-ценова листа на обособена
позиция - П1

2 отстъпка в % от клиентската цена на резервните 20
части и аксесоари извън списък-ценова листа- П2

□  Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка___________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2000 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________________

И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не К1
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой:___________ / Максимален брой: 2 ____________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________________________ Да □  Не ЕЗ

II.2.11) Информация относно опциите
Опции • Да □  Не К
Описание на опциите:

Н.2.12) Информация относно електронни каталози
ЦОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог____________________________________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:



РАЗДЕЛ Н.2) Описание / обособена позиция
H. 2) Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на резервни части и аксесори за автомобили УАЗ
Обособена позиция №: 5
2

11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 34300000
Допълнителен СРУ код: 1 2 ______

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.Варна, ул.Брегалница №3
код N1175:1 ВО331__________________________________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
УАЗ
I. Амортисьор заден брой-2; 2. Амортисьор преден брой-2;3. Ангренажен 
капак брой-1; 4. Ангренажни зъбчатки брой-1; 5. Болт шенкелен брой-2;
6. Болтове глава комплект '-1; 7. Бутала к-т брой-1; 8. Вилка съединител 
брой-1; 9. Водна помпа брой-1; 10. Втулка за носач/камък/ брой-4; 11. 
Външни гуми за Уаз 15 цолаброй-4; 12. Външни гуми за Уаз 16 цола брой- 
4; 13. Гарнитура глава брой-1; 14. Горивна помпа брой-1; 15. Диск 
амбреажен брой-1; 16. Диск притискателен брой-1; 17. Диференциал к-т 
брой-1; 18. Жило за километраж брой-1; 19. Каре полуоска брой-2; 20. 
Клапан всмукателен брой-4; 21.Клапан изпускателенброй-4; 22. Кормилен 
накрайник брой-2; 23. Корпус за скоростна кутия брой-1; 24. Лагери 
биелни комплект-1; 25. Лагери основникомплект-1; 26. Маслена помпа
брой-1; 27. Муфа за съединител брой-1; 28. Накладки задни /челюсти/ 
брой-4; 29. Накладки предни /челюсти/ брой-4; 30. Повдигачи брой-8;
31. Радиатор воден брой-1; 32. Реле за зареждане брой-1; 33. Ремък 
генераторен брой-1; 34. Ротор за ел.мотор брой-1; 35. Свещи 
запалителни брой-4; 36. Сегменти комплект-1; 37. Спирачен цилиндър
брой-4; 38. Спирачни дискове брой-4; 39. Тампон ресьор брой-8; 40. 
Температурен датчик брой-1; 41. Цилиндрови втулки брой-4; 42. Челюсти 
ръчна брой-4; 43. Четки с четкодържател брой-1; 44. Шайба колянов вал 
брой-1; 45. Шенкел носач брой-1;
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2П 
н  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2П

1 обща стойност в лв. на резервните части и аксесори 80 
по списък ценова листа на обособена позиция -П1

2 отстъпка в % от клиентската цена на резерните части 20 
и аксесоари извън списък-ценова листа-П2

Ц  Цена - Тежест: 21
I | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка______________________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1500 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ___________
или
Начална дата:___________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг________________________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване ________________________________________________ Да Д  Не ВЗ



Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:___________
или Предвиден минимален брой:___________ / Максимален брой: 2 ____________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2. ю ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________________________Да Д  Не ЕЗ

11.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ^
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______ ______________________________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие_____________________________________________________

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Не се изискват.
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние
□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изискват.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Не се изискват.
III. 1.3) Технически и професионални възможности
П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, поради 
което участникът може да представи един ЕЕДОП
за всички обособени позиции, за които участва. Пликовете с надпис 
"Предлагани ценови параметри" се представят за всяка отделна обособена 
позиция.
Участникът следва да прилага система за управление на качеството по 
стандарт БДС ЕИ 150 9001:2008/2015 в областта на доставка и търговия на 
резервни части и аксесоари за моторни превозни средства(МПС), или



еквивалент.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството по 
стандарта БДС ЕМ 130 9001:2008/2015 в областта на доставка и търговия 
с резервни части и аксесоари за МПС или еквивалентен. Доказва се със 
сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими 
лица, акредитирани от "Българска служба за акредитация", или от друг 
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по 
акредитация, за съответната област.Възложителят признава еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 
Участникът предоставя информация за съответствие с изискванията в 
Образец ЕЕДОП, част IV, раздел Г.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат 
за срока на изпълнение на договора, или еквивалентен документ за 
въведени еквивалентни мерки за управление на качеството.
В случай, че участникът е обединение или друго образование, което не е 
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 
изискванията на административен или нормативен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнението на поръчката, 
предвиден в договора за създаване на обединението. Всеки член на 
обединението подава самостоятелен ЕЕДОП.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

I | Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места______________________ !________________________________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката 2________________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
I | Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:_____________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
За изпълнение на поръчката следва да се доставят резервни части и 
аксесоари при следните условия и в съответствие с Техническата 
Спецификация-Приложение №1:
- да съответстват на марката и модела на санитарния автомобил;
- да са нови, неупотребявани, да не са рециклирани, да притежават 

сертификат за произход и качество на производителя;
- да са фабрично опаковани в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

Ш.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
□Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката_______________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ.1) Описание____________________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
□Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог____________________________________________________________________________________



□  Партньорство за иновации
153 Публично състезание______________________________________________________________________________

1У .1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
| [Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение 

□Рамково споразумение с един оператор 
I | Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи______

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV. 1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога
□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения

или на договаряните оферти___________________________________________________________________________

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори____________________________________________________________________

IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:______________________________________________

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (СРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не [53
(СРА)___________________________________________

ГУ.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/3  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Номер на обявлението в РО П :[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)______________________________________________________________________________________

^ .2 .2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01.06.2017 дд/мм/гггг Местно време: 16:00

^ .2 .3 ) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати □

лл/мм/гггг__________________________________________________________________________________

^ .2 .4 ) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
I |Английски 
153 Български
□  Гръцки 
I | Датски
□  Естонски

□  Ирландски 
I | Испански
□  Италиански 
□Латвийски 
□Литовски

□  Румънски
□  Словашки

I | Малтийски
□  Немски
I | Нидерландски | |Словенски
□  Полски □Унгарски
□  Португалски

□Френски
□Хърватски
□  Чешки
□  Шведски

□  Фински

^ .2 .6 ) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:___________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 

^ .2 .7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.06.2017 дц/мм/гггг Местно време: ю :оо

Място: Администрацията на ЦСМП-Варна: гр.Варна, ул.Брегалница № 3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На отваряне на офертите мргат да присъстват участниците, упълномощени 
представители на участниците и представители на средствата за масово 
осведомяване.В случай, че не присъства при отваряне на офертите 
лицето,което по закон управлява или представлява участника, е 
необходимо представителят на кандидата да удостовери представителната 
си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията.



РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да ЦЦ Не ЕЗ
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI. 2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване 
Ц Щ е се използва електронно фактуриране
□  Ще се приема електронно заплащане____________________________________________________________________

\ 1.з) Допълнителна информация: 2
Ситроен 2Х 47. Четки с четкодържател брой-1; 48. Шайба колянов вал
брой-1; 49. Шенкел носач брой-1;
Основания за отстраняване на участниците - чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т.1, от ЗОП, чл.107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.З, т.8
от Закона за икономически и фин.отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица /ЗИФОДРЮПДРС/, освен в случаите на изключения по чл.4 от същия. 
Обстоятелствата относно липса на основания за отстраняване се 
декларират в ЕЕДОП. Участник, представил непълна оферта по номенклатури 
за съответната обособена позиция се отстранява от процедурата.
На основание чл. 111 от ЗОП в процедурата се изисква гаранция за 
изпълнение, която служи за обезпечаване изпълнението на договора. 
Размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5 на сто от 
стойността на договора за възлагане на обществената поръчка в лева, без 
включен ДДС за всяка обособена позиция.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, 
определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка в профила на купувача на 
интернет адрес: ЪЪбр://ши. сзтр^агпа . сот/1пс!ех.р11р/рога4к1/99081- 
оЪзЬВезб Vепа-ро^асЪк:а-с1о5баVка-па-^е2-сЬа51:^-^-ак5ез-2а-зап-аV1;отоЪ^1^- 
па-Ъгзтр-уагпа
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия и изисквания, образци на документи 
и указания. Оферти могат да бъдат подавани за всички номенклатури за 
една, няколко или всички обособени позиции, като максималният брой 
позиции, по които може да се подаде оферта съвпада с общия брой 
позиции.
Финансирането на обществената поръчка се осъществява с бюджетни 
средства на възложителя. Заплащането се извършва в български лева по 
банков път, в срок от 60 (шестдесет) дни от деня на получаване на 
фактурата (чл.З, ал.5 от Закон за лечебните заведения).
У1»4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 1!
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
ВС

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
срсабтгпбсрс.Ъд

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (ИКТ):
ЪЪбр: / / ш и . срс. Ъд



VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (ИКЬ):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от 
ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя. Правилата за 
обжалване се Ьъдържат в глава двадесет и седма на 30П"Производство по 
обжалване".
У1.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (Ш И ,):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10.05.2017 дд/мм/гггг_________________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
° ако тази информация е известна
2п може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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