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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: 00381
Поделение: ДНСК
Изходящ номер: ФО-415-08-154 от дата 23/12/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дирекция за национален строителен контрол
Адрес
бул. Христо Ботев № 47
Град Пощенски код Страна
София 1606 Република 

България
Място/места за контакт Телефон

02 9159148
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Нели Тодорова
E-mail Факс
Neli.Todorova@dnsk.mrrb.governme
nt.bg

02 9861929

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.dnsk.mrrb.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?
0ZKDwUgLUJqF98EvHLiGCdxWarW2BG3mXkAhhw0%2fWf2Uhz7%
2f7HpAhY0VgGrGd56b

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
”Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири 
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните 
автомобили на ДНСК с марка Рено“;
Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните 
автомобили на ДНСК с марка Волво“;
Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните 
автомобили на ДНСК с марка Ланд Роувър“;
Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните 
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автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50112000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Сервизно обслужване  на 45 бр. леки автомобили
Прогнозна стойност
(в цифри): 41706   Валута: BGN

Място на извършване
В сервиз на изпълнителя, намиращ се във всеки от шестте района на  
Република България, където ДНСК има регионални дирекции и  
съответно автомобили, съгласно приложения списък на автомобилите,  
собственост на ДНСК, Приложение № 1. За обособени позиции 2, 3 и 4  
тези сервизи трябва да бъдат оторизирани от производителя на  
съответната марка автомобил.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Техническо обслужване – извършва се след изминаване на 
определен пробег, установен за всяко служебно МПС като 
периодичността, обема и последователността на работите, както и 
нормите за тяхното изпълнение, се определят от съответните 
ръководства по експлоатация и техническо обслужване; 
2.Текущ ремонт – извършва се при необходимост;
3.Прием на служебните МПС на Възложителя с предимство – приемане 
в сервиза до 1 (един) час след писмена заявка за извършване на 
техническо обслужване и текущ ремонт;
4.Охрана на служебните МПС, изчакващи доставка на части и 
извършване на текущ ремонт;
5.Да влага висококачествени материали, консумативи и резервни 
части, съответстващи на марката и модела на МПС;
6.Да поддържа наличност от части и консумативи от първа 
необходимост за автомобилите на възложителя;
7.При липса на резервни части – да ги доставя до 15 работни дни;
8.Да гарантира качеството на извършените от него дейности по 
техническото обслужване и текущия ремонт (при необходимост) на 
служебните МПС за срок не по- малък от гаранционния срок на 
вложените резервни части и материални средства;
9.Да предоставя документ за качеството на вложените резервни 
части при поискване;
10.Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, 
възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на 
извършения ремонт или на вложените резервни части, както и 
транспортирането на служебни МПС до сервиза, ако е необходимо;
11.Да води регистър с информация за извършените дейности и 
вложените материали на служебните МПС, предмет на поръчката. 
Всички дейности по МПС да бъдат отразявани и в Сервизните книжки 
на МПС (при необходимост ще издава такива);
12.Място на извършване – за позиция 1 в сервиз на изпълнителя, 
за позиции 2, 3, 4 в сервиз на изпълнителя, оторизиран от 
производителя на съответната марка автомобил.
13.Срок за извършване на услугата: Дванадесет месеца за всички 
обособени позиции. 
14.Всички дейности да се извършват на основание „Сервизна 
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поръчка”, подписана от възложителя или негов представител.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/01/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
1. Цялата документация е публикувана на интернет- страницата на 
ДНСК.
2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на 
документи.
3. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и 
условията, посочени в документацията за участие.
4. Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан 
непрозрачен плик. Офертите се подават в ЦОК на ДНСК, гр.
 София, бул. "Христо Ботев"47.
5. Дата, час и място на отваряне на офертите: 12.01.2016г., 
11:00ч., гр.София,. бул. ”Христо Ботев” № 47.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/01/2016 дд/мм/гггг
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