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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№9042030/21.05.2015 г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, 

България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, 

Факс: 032 654396 

Място/места за контакт: гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg/. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Доставка на високопроходим автомобил (джип) за осъществяване на 

дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на 

проект: „AGRO_LESS”, съобразно техническа спецификация посочена в 

документацията за участие, публикувана на интернет адреса на профила на 

купувача - www.au-plovdiv.bg. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

34113200 

Описание: 
Превозни средства с висока проходимост  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Минимални технически изисквания към доставката.Автомобилът следва да 

притежава следните технически характеристики или еквивалентни: 1.Купе: 

модификация товарен „малък SUV” , брой места 4+1, 5 врати, обем на 

резервоара – минимум 60 литра, подглавници на предните и задните седалки, 

3-точкови колани на предните и задните седалки, pадио-CD МР3 с вградени 

тон колони, централно заключване; 2.Двигател: дизелов-турбодизел комън 

рейл, работен обем – 1900 сm3 до 2000 cm3,екологични норми EURO 

V,мощност: от 130 к.с. до 140 к.с., среден разход на гориво за 100 km – до 6,5 
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литра, СО2 емисии – макс. 165 гр./км; 3.Габарити: дължина – минимум 4 200 

мм, междуосие – минимум 2 600 мм, височина – минимум 1 700 мм; 

4.Спирачна система: работа двукръгова комбинирана (двата кръга работят 

независимо един от друг), осигуряваща спиране или изключване на единия 

кръг; предни – дискови вентилирани;задни – дискови вентилирани; 

електрическа ръчна спирачка;ESP/ABS; 4.Ходова част: клиърънс (просвет) – 

минимум 190 мм, гуми 17 цола с джанти от леки сплави; 5.Кормилна система: 

със сервоусилвател – електромеханично; регулируем по височина и 

дълбочина волан; управление на радио системата и бордкомпютъра от 

волана; 6.Скоростна кутия: автоматична 7 степенна; 7.Двигател мост: 

задвижване 4х4; 8.Интериор:тапицерия – текстил; седалки – две отделни 

седалки на втори ред и две на първи ред;12V извод в купето;осветление в 

купето; сгъваеми масички в облегалките на предните седалки; 

9.Вентилационно и терморегулиращо оборудване: отопление на челните 

стъкла – с подаване на топъл въздух за обдухване; климатична инсталация – 

автоматична, двузонална, с автоматично регулиране на температурата; 

10.Системи за сигурност: алармена система, 3-точкови предпазни колани за 

всички места, предупредителен сигнал при непоставени колани отпред и 

отзад; 11.Външно осветление: съгласно изискванията на действащата 

нормативна база, предни и и заден фарове за мъгла, високо монтирана стоп 

светлина, електрическо регулиране на фаровете по височина; 

12.Допълнителни опции: отопляеми предни седалки, отопляеми дюзи на 

предното стъкло, цвят металик, темпомат /автопилот/, сензор за дъжд, 

автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане; 

13.Инструменти и принадлежности:съгласно опис на инструменти и 

принадлежности (Приложение №2 към чл.72, ал.1 от Наредба №6 на МВР и 

МТ за регистрация и отчет на МПС) 14.Окомплектация на автомобилите с 

инструкции: инструкция за експлоатация – обхващаща наставления за водача 

и гаражните специалисти, документация за техническо обслужване и ремонти 

– предписани от завода производител на български език. В същите трябва да 

се опише мястото за извършване на ремонтно въздействие; 15.Общи 

изисквания - гаранционен срок (не по-малко от 48 месеца или 120 000 км 

пробег); Оферираният автомобил да е нов и неупотребяван, производство 

2014 г. или 2015 г. Максималната стойност на договора, който се сключва с 

Изпълнителя не може да надвишава 52 800 лев без ДДС. Пълната 

документация е публикувана на интернет адреса на профила на купувача. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

52800 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 

 



NUTS: 

BG421 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в 

страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета 

на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на 

поръчката, в това число противопожарни, технически и др. норми. 

Участниците задължително представят в Образец №2 "Предложение за 

изпълнение на изискванията по чл. 101 б, ал. 1, т. 3 от ЗОП и на показателите 

от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на 

показател "Ц" конкретната методология на работа във връзка с изпълнението, 

конкретните материални и човешки ресурси за изпълнението на доставката: 

изясняват се подробно техническите параметри на доставяното.подробно се 

описват предлаганите от участниците условия на гаранционна поддръжка, 

цялостният процес по гаранционното поддържане, в т. ч.в начина на 

извършването му и срокове за извършване на различните ремонти: обхват и 

продължителност на гаранционната поддръжка и организацията и; срок за 

реагиране на заявка за ремонт. В Образец №2 Предложение за изпълнение на 

изискванията по чл. 101 б, ал. 1, т. 3 от ЗОП" участникът представя 

информация относно:- ангажираност и организация на материалните и 

човешки ресурси за реализиране на поръчката. подробно се изяснява 

системата за работа на участника. Участникът описва организационните си 

възможности, методи на работа, гарантиращи ефикастност, бързина, качество 

на извършване на доставката, начин на извършване на доставката. Същият 

трябва да гарантира своевременност, ефикастност, изпълнение в съответствие 

с действащото законодателство, качество на извършване на доставката, 

координация на целия процес по изпълнението. Изясняват се подробно 

техническите параметри на доставяното. В Предложението за изпълнение на 

изискванията по чл. 101 б, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участникът задължително трябва 

да включи: дейности по организация и координация на доставката и 

гаранционното поддържане на доставения автомобил. В случай на повреда 

възможност за предоставяне на заместващ автомобил, изготвяне на 

съпътстващата извършването на доставката и ремонт документация. 

Задължително в Предложението за изпълнение изискванията по чл. 101 б, ал. 

1, т. 3 от ЗОП , участникът трябва да направи предложенията си по 

показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта / с 

изключение на показател Ц - "Ценови критерий"/, при спазване на зададените 

мерни единици. Посочване имена и телефони на лицата, които ще 

осъществяват сервизното обслужване. Изпълнителят извършва доставката на 

автомобила /до двора на Аграрен университет - Пловдив, бул Менделеев 

№12/, предмет на поръчката, в срок, предложен в офертата, но не повече от 10 

/десет/ календарни дни, считано от датата на сключване на Договора. 



 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Формула за определяне на краен коефициент "К" К = Ц х 40% + Т х 50% + N 

х 10%, където : Ц - Ценови критерий-показател за предлаганата цена от 

Участника. При оценяването се взема предвид предложената цена за един 

автомобил с характеристики, съгласно посоченото в публичната покана. 

Преценява се най-изгодното за Възложителя предложение, което ще има за 

своя последица най-малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо 

най-ниска цена получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната 

формула: Ц = Цmin/Цn n 100Т- техническа оценка на участника, включваща 

Предлагани условия за гаранционна поддръжка /максимум 100/. По този 

показател се оценяват предложените от участниците условия на гаранционна 

поддръжка. Комисията преценява разбирането на участника заа обхвата на 

гаранционната поддръжка, преценката за организацията на същата, която 

участникът предлага. Комисията преценява дали в предложените условия за 

гаранционна поддръжка съществува риск от вътрешен организационен 

проблем за изпълнение на поръчката. Д-срок за доставка /в календарни дни/ 

след възлагане се оценява със сто точки. Предложението, което в най-голяма 

степен отговаря на изискванията на Възложителя/най-краткия предложен 

срок за доставка/ и съответства на поставените технически изисквания за 

изпълнение получава 100/сто/ точки. Пълната методика за оценка е съгласно 

Приложение 1 - "Критерии за оценка". 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

02/06/2015 14:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Прогнозната стойност за доставяния автомобил е 52 800.00 лв./петдесет и две 

хиляди и осемстотин лева/без ДДС. Офертата трябва да съдържа : 1. Данни за 

лицето, което прави предложението, наименование на фирмата, ЕИК, 

седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец, 

административни сведения. 2. Саморъчно подпис, Декларация/и за отсъствие 

на обстоятелства по чл. 47, ал 1,2 и 5 от ЗОП, съгласно образец. 3. 

Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП и 

на показателите от методиката за иконом. най-изгодна оферта с изключение 



на показател "Ц", съгласно образец;4.Срок на валидност на офертата не по-

малък от 45/четирдесет и пет/ дни след сключване на договора;5.Срок за 

доставка /в кал. дни/ след сключване на договора; 6.Предлагане гаранц. 

условия, в т.ч.гаранционни срокове;7.Списък на осн. договори за доставки, 

сходни на предмета на поръчк./доставки на леки автомобили/,изпълнени през 

посл. 3/три/години, считано от крайния срок за подаване на 

офертите,включ.стойностите,датите и получателите.Мин.изискв.към т.7:да 

имат минимум един договор за доставка, сходна на предмета на 

поръчката,изпълнен през последните 3/три/години,считано от крайния срок за 

подаване на офертите;8.Декларация за сервизна база,съгл. 

образец.Мин.изискв. към т.8:участниците да разполагат с минимум една 

сервизна база на разстояние до 150км. Представят се документ/и за 

собственост или наем или друго основание за ползване на мин.изискуемата 

сервизна база;9.Участниците представят фотографски снимки на предлагания 

автомобил,придружени с описание на техническите му 

характеристики;10.Декл-я за приемане на условията в проекта на договор; 

Ценовото предл-е следва да съдържа:1.Предлаг. цена за 1 бр.лек автомобил с 

технич. хар-ки, съгласно одобрената техническа спецификация;2.Начин на 

плащане:по банков път,с платежно нареждане в бълг. лева.Копия на док-ти 

към офертата се представят от участника с гриф"Вярно с оригинала" и завер.с 

подпис и свеж печат на уч-ка.Офертата се депозира в деловодството на 

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12.Образците към 

настоящ.покана са на разполож. на уч-ците на адреса на Профила на 

купувача.Инф-я относно движ. на обществ.поръчка ще се публикуват в 

профила на купувача - http://au-plovdiv.bg. Съдърж. на оферт. се представя в 

запеч.непрозр.плик. Всеки кандидат представя само една оферта. Офертата се 

изготвя в съответствие с настоящата документация и приложените образци. 

Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се 

подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за 

участие в процедурата представител. Всички документи от Офертата се 

представят окомплектовани в папка, поставена в запечатан непрозрачен плик. 

На плика с офертата се отбелязва наименованието на предмета на 

обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронна поща.Офертата се представя в 

запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка в деловодството наАграрен университет - 

Пловдива, бул.”Менделеев”№12. От уч-е в проц. се отстран. участник:-чиято 

оферта не отговаря на предварително обяв. от Възл-ля условия;-в чиято оф. не 

е представен някой от изиск. док-ти и /или не е попълнен някой от док-тите. 

Преди сключв. на дог-р, класираният на 1-во място участник представя 

следните док-ти:-Документи, издадени от компет. орган за удостоверяв. на 

обст-вата по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП;-Декл-ии за липса на обстоят.по 

чл.47,ал.5 отЗОП. Отварянето на офертите в горепосочената публична покана 

ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП от 10:00 часа на 



03.06.2015 г. в сграда Ректора на Аграрен университет - Пловдив, етаж II, 

Заседателна зала. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

02/06/2015 

 


