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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 373

Поделение: ________

Изходящ номер: 1117 от дата 04/02/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Тракийски университет

Адрес
Студентски град

Град Пощенски код Страна
Стара Загора 6000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Тракийски университет, 
Студентски град, ст. 340

042 699270

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Страхил Илиев

E-mail Факс
strahil_iliev@uni-sz.bg 042 672009

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.uni-sz.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

 http://www.uni-sz.bg/node/1731

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Доставка на 1 брой употребяван, гаранционен, товарен автомобил, 
4+1 места за нуждите на Национален център за професионално 
обучение и компетентност «Америка за България», Тракийски 
Университет гр. Стара Загора"

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34115300
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
«Доставка на 1 брой употребяван, гаранционен, товарен автомобил, 
4+1 места за нуждите на Национален център за професионално 
обучение и компетентност «Америка за България“, Тракийски 
Университет гр. Стара Загора»
1. Работен обем – мин. 1800 куб.см.; 2. Максимална мощност  –
100 к.с.; 3. Трансмисия – механична, минимум 5 степенна ; 4. 
Врати – минимум 4 бр ( поне една от които – странична плъзгаща 
се); 5. Места – 4+1 бр ; 6. Гориво – дизел ; 7. Ниво на 
оборудването – ABS-тракшън контрол, Сервоуправление, Ел 
стъкла,Аудиосистема, Минимум една въздушна възглавница,Централно 
заключване, Аларма; 8. Климатична система; 9. Обем на багажника 
минимум 1.20 куб.м.; 10. Година на производство : не по рано от 
2012г.(включително 2012г.); 11.Максимален пробег до момента на 
сделката 70 000 км.; 12. Цвят – всички цветове ; 13.Гаранция на 
автомобила- не по малко от 24 месеца/100 000 км.; 14.Еко норма 
на вредни емисии не по- малко от Евро 5 

Прогнозна стойност

(в цифри): 16700   Валута: BGN

Място на извършване

Тракийски университет Национален център за професионално  

обучение и компетентност «Америка за България»

код NUTS:  

BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Представените оферти да отговарят на изискванията на чл. 101в 
от ЗОП и показателите за оценка. 2. Предлаганият автомобил 
трябва да отговаря на техническите изисквания и условия за 
изпълнение на поръчката, които подробно са описани в "профил на 
купувача" - "http://www.uni-sz.bg/". с хиперлинк : 
http://www.uni-sz.bg/node/1731.3. Гаранционното обслужване на 
автомобила не трябва да е по-кратко от 24 месеца или 100000 км.  
от дата на закупуване. 4. Срокът на валидност на офертата не 
трябва да е по-кратък от 60 календарни дни след срока за 
получаване на оферти. 5.  При сключване на договора изпълнителя 
трябва да представи документите по чл. 101 е от ЗОП

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
КО=К1.В1+К2.В2+К3.В3
Където: КО-комплексна оценка
      К1-предложена цена за изпълнение на поръчката;
      К2-техническа оценка на оферирания модел;
      К3-гаранционен срок;
В1 - съотношението между най-ниската предложена цена и цената, 
предложена от оценявания участник;
 В2 - съотношението между максимален бал, постигнат от участник 
и технически предимства и екстри на оферирания модел 
В3- съотношението между максимален гаранционен срок, предложен 
от участник и гаранционен срок, предложен от оценявания 
участник.

Срок за получаване на офертите

Дата: 17/02/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Настоящата покана, както и всички приложения към нея, са качени 
в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора с  
хиперлинк - http://www.uni-sz.bg/node/1731
 Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, 
гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва 
да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от 
него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна 
разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора 
на горепосочения адрес до 17 . 02 . 2 0 1 5 г. - 10:00ч. ; 2. 
Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема 
от  Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-
mail адрес, както и предмета на поръчката.
Всички Приложения към настоящата покана са публикувани в 
официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора - 
раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" - h t t p : / / w w w . u n i - s 
z . b g / i n d e x . p h p ? q=node/940 и хиперлинк : 
http://www.uni-sz.bg/node/1731
Действието на комисията по отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни  
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване на 
17.02.2015г. от 13:30ч. в Заседателна зала, сградата на Ректорат 
при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 16/02/2015 дд/мм/гггг

УНП: cfa463ef-46ec-4798-a78f-8ac9610d72a2 3


