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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 24-00-2591 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 30/11/2018
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-2591 от дата 30/11/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Бисерка Борисова, Ирен Бабачева

02 9173396

Електронна поща:

Факс:

b.s.borisova@api.bg

02 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1189

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

69690
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на зимни
автомобилни гуми за нуждите на специализирано звено „Национално ТОЛ
управление“ към Агенция “Пътна инфраструктура“.
Цел на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се
сключи договор с него, който да извърши доставка на зимни автомобилни
гуми за нуждите на специализирано звено „Национално Тол Управление“ към
ЦА на АПИ, като гумите следва да отговарят на техническата спецификация
и изискванията на Възложителя.
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА:
- Доставяне на всички размери автомобилни гуми, посочени в
Образец № 4.1 към обявата, които са предмет на обществената поръчка,
като количеството на гумите не може да бъде по-малко от заложените в
количествената сметка. Доставяните зимни автомобилни гуми трябва да
отговарят на техническата спецификация – Приложение № 1.
- Подмяна на дефектните гуми, в случай на констатиран гаранционен
дефект.

Предмет на поръчката
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- Демонтаж/монтаж и баланс с вкл. тежести и чували на автомобилните
гуми.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

34351100

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/12/2018 дд/мм/гггг

Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Изисквания за личното състояние: В обществената поръчка може да участва
всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените
поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагането на ЗОП /ППЗОП/ и посочените в
настоящата обява и документите към нея изисквания на възложителя. Не се
допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и
на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/.
Участници, чието техническо предложение не отговаря на изискванията за
изпълнение на поръчката на Възложителя се отстраняват от участие в
поръчката, като съответно не подлежат на оценка и класиране. За
участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
и 7 ЗОП. Участник, за когото е налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 15 и 7 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят
не поставя такива изисквания;
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя такива
изисквания;
Технически и професионални способности:
Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно да е
изпълнил минимум 1 (една) доставка на автомобилни гуми.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от
участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
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процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на
поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [07.12.2018 г.]
Час: (чч:мм)
[17:30]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [07.03.2019 г.]
Час: (чч:мм)
[17:30]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.12.2018 г. в 15:00 часа]
Място на отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3.
При отварянето на офертите могат да присъстват представители на
участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 30/11/2018 дд/мм/гггг
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