
Партида: 2434 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 2434

Поделение: ________

Изходящ номер: 7061 от дата 24/11/2014

Коментар на възложителя:
“Доставка чрез покупка на един брой санитарен автомобил 

(линейка) за нуждите на Регионална здравна инспекция - Пловдив”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Регионална Здравна Инспекция - Пловдив

Адрес
ул. "Перущица" № 1

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4002 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1 032 649000

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Илина Семерджиева

E-mail Факс
rzipd@plov.net 032 643438

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

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

поканата):

http://rzipd.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%

B7%D0%BE%D0%BF

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Доставка чрез покупка на един брой санитарен автомобил 

(линейка) за нуждите на Регионална здравна инспекция - Пловдив”.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 34114121
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
един брой санитарен автомобил (линейка)

Прогнозна стойност

(в цифри): 65999   Валута: BGN

Място на извършване

Регионална здравна инспекция Пловдив код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 

или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, 

аксесоари и авторемонтна дейност“.

2.2.  Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 

14001:2004 или еквивалент за управление по отношение на околната 

среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС.

2.3. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа 

(собствени или упълномощени сервизи) на територията на Република 

България осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване 

на предлагания санитарен автомобил, на разстояние не повече от 

100км. от РЗИ - Пловдив.

2.4. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за 

съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото 

одобрение на МПС.

2.5. В случай, че участникът не е производител, следва да 

представи оторизационно писмо, с което производителят го 

оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на 

произведените санитарни автомобили.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Изисквания към предлагания санитарен автомобил

1.1 Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на 

изискванията на стандарт БГ ЕN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент.

1.2. Предлаганият санитарен автомобил следва да отговаря на 

изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и на стандартите, съгласно 

тази Директива или на еквивалентни на тях.

1.3. Предлаганият санитарен автомобил следва да е нов, 

неупотребяван, серийно произведен след 01.09.2014 г., Евро 5, 

категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово 

одобрение.

1.4. Участникът следва да представи Декларация, че ще предостави 

необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на 

„Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, 

пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни 

средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи 

регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с 

доставката на санитарния автомобил.

1.5. Предлаганият санитарен автомобил да отговаря на технически 

изисквания съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА  СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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Срок за получаване на офертите

Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

място, дата и час на отваряне на офертите - 04.12.2014г. от 

10.00 часа в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се в гр. 

Пловдив, ул. "Перущица" № 1, ет.2 - заседателна зала при 

условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг
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