Изисквания при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по ЗОП

“ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД ГР. ГАБРОВО
ул. “Стефан Караджа” № 2, тел.: 066/804 400, факс: 066/804 470,
E-mail: opt_gabrovo@abv.bg

ИЗИСКВАНИЯ
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП
С ПРЕДМЕТ:

„Сключване на застраховки на МПС, собственост и ползвани от
„Общински пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016
година, обособена в следните позиции: Обособена позиция 1.
„Застраховка „Гражданска отговорност” и Обособена позиция 2.
„Злополука на пътниците в обществения транспорт“
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Условията и редът при които ще се определи изпълнител на
обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” Възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
1.2. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа към
обявените от Възложителя условия.
1.3. Всеки Участник в обществената поръчка има право да представи само
една оферта. Не се приемат варианти.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ОБЕМ
Предмет на поръчката е: „Сключване на застраховки на МПС,
собственост и ползвани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, гр.
Габрово за 2016 година, обособена в следните позиции: Обособена позиция 1.
„Застраховка „Гражданска отговорност” и Обособена позиция 2. „Злополука
на пътниците в обществения транспорт“, съгласно условията на Възложителя,
подробно описани в публичната покана и документацията за участие.
Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на 68 (шестдесет и
осем) бр. моторни превозни средства, собственост и ползвани от „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД гр. Габрово, в съответствие с изискуемите
застрахователни покрития на база Техническа спецификация за Обособена
позиция 1, с приложен “Списък на МПС, предложени за задължителна
застраховка “Гражданска отговорност” от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.”,
публикуван в Профила на купувача, на електронната страница на Възложителя.
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Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения
транспорт“ на 61 (шестдесет и един) бр. моторни превозни средства, собственост
и ползвани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД гр. Габрово, в
съответствие с изискуемите застрахователни покрития на база приложен “Списък
на МПС, предложени за задължителна застраховка „Злополука на пътниците в
обществения транспорт“ от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.”, публикуван в Профила
на купувача, на електронната страница на Възложителя.
Прогнозна стойност за целия обем на поръчката е – 25 000.00 лв.
(двадесет и пет хиляди), разпределена както следва:
- Обособена позиция 1 – 13 000.00 лв. ( тринадесет хиляди)
- Обособена позиция 2 – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди).
Прогнозната стойност включва застрахователна премия и други плащания,
изискуеми по Кодекса за застраховането.
Източник на финансиране /важи за Обособена позиция 1 и 2/ – собствени
средства на Възложителя
Изпълнението на услугата е за срок от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат
варианти.
3. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Решението за откриване на обществена поръчка чрез публична покана, е
взето със Заповед № 182/03.11.2015 г. на Управителя на „Общински пътнически
транспорт“ ЕООД гр. Габрово, с което фактически са одобрени Публичната
покана и Документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложител на обществената поръчка чрез публична покана е „Общински
пътнически транспорт“ ЕООД гр. Габрово
5. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ
5.1. Обществената поръчка се възлага чрез публична покана, на основание
чл. 101а и следващите от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с договор за
изпълнение на поръчката.
5.2. „Общински пътнически транспорт“ ЕООД гр. Габрово сключва договор
с Участника, класиран на първо място за съответната обособена позиция.
5.3. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор
при условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и на
следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
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6. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /важи за
Обособена позиция 1 и 2/
6.1. Място на изпълнение на услугата /важи за Обособена позиция 1 и 2/
- територията на Република България.
6.2. Срок за изпълнение на услугата /важи за Обособена позиция 1 и 2/
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
7.1. За Обособена позиция 1 - Застраховане на 68 (шестдесет и осем) бр.
моторни превозни средства, собственост и ползвани от „Общински пътнически
транспорт“ ЕООД гр. Габрово, в съответствие с изискуемите застрахователни
покрития на база Техническа спецификация за Обособена позиция 1, с приложен
“Списък на МПС, предложени за задължителна застраховка “Гражданска
отговорност” от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.”, публикуван в Профила на
купувача на електронната страница на Възложителя.
7.2. За Обособена позиция 2 – Застраховане на 61 (шестдесет и един) бр.
моторни превозни средства, собственост и ползвани от „Общински пътнически
транспорт“ ЕООД гр. Габрово, в съответствие с изискуемите застрахователни
покрития на база приложен “Списък на МПС, предложени за задължителна
застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ от 01.01.2016 г.
до 31.12.2016 г.”, публикуван в Профила на купувача, на електронната страница
на Възложителя.
7.3. Всеки Участник трябва да посочи всички застрахователни рискове, които
ще бъдат покрити по застраховката, както и събитията, които те покриват съгласно
общите условия на застрахователя.
7.4. Всеки Участник трябва да оферира всички посочени в списъка моторни
превозни средства от предмета на поръчката и да предложи застрахователна
премия по отделни МПС в лева, която да включва и всички изискуеми плащания
по ЗДЗП.
8. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
8.1. Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за лицето, което прави предложението;
2. Представяне на участника, което включва посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждане на обществената поръчка; копие
от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП
4.Заверено копие от разрешение за извършване на застрахователна дейност
от Комисията по финансов надзор, валидно към момента на провеждане на
процедурата.
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5. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя и
приложението към него;
6. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя:
6.1. размер на дължимата застрахователна премия - по отделни пътни
превозни средства и общ размер на застрахователната премия за всички МПС,
съгласно Технически спецификации, с приложен списък за всяка обособена
позиция;
6.2. начин и срок на плащане на застрахователната премия;
7. Декларация за срок на валидност на офертата, по образец;
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, по образец;
9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
10. Пълномощно, ако офертата се подписва от лице, което не притежава
управителни и представителни функции съгласно търговската регистрация.
Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена
позиция поотделно или за двете обособени позиции.
Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат
представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с
оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника,
съгласно представените документи за регистрация.
Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или
на ръка, без задрасквания и поправки.
Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с
представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално
състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се
представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата.
8.2. Подаване на оферта:
Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка в административната сграда на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД Габрово, ул. „Стефан Караджа” 2, ет. 3, стая 304 в срок до
15,00 ч. на 12.11.2015 г. Върху плика се изписват името на участника и предмета
на поръчката и се посочва съответната Обособена позиция.
8.3. Пликът се адресира:
До „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово, ул. „Стефан
Караджа” 2, ет. 3: ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез публична
покана с предмет: „Сключване на застраховки на МПС, собственост и
ползвани от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, гр. Габрово за 2016
година“ и обособена позицията позиция, за която участва.
Върху плика Участникът посочва наименование на фирмата/ физическото
лице подател, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
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9. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
9.1. Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на
„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово, ул. „Стефан Караджа” 2, ет. 3,
стая 304 на 13.11.2015 г. от 14.00 часа.
9.2. 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 други лица при спазване
на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
10. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ: „най-ниска цена“.
10.1. Класиране на участниците:
На първо място се класира Участникът, предложил най-нисък общ размер
на застрахователната премия за всички МПС за съответната обособена позиция.
Класирането на останалите участници ще става съответно според предложените
от тях цени във възходящ ред.
10.2. Оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя, подробно
описани в публичната покана и документацията за участие, не подлежи на
разглеждане и оценка.
11. КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ
11.1. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от
ЗОП. След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише
техническите и ценовите предложения.
11.2. Комисията разглежда съдържанието на получените оферти, оценява ги
в съответствие с предварително обявения критерий, посочен в публичната покана
и ги класира.
11.3. Комисията класира Участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от Възложителя условия въз основа на
резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.
11.4. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и
оценката на офертите и за класирането на участниците в съответствие с
изискванията на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП.
11.5. Протоколът се представя на Управителя на “Общински пътнически
транспорт” ЕООД гр. Габрово за утвърждаване, след което в един и същи ден се
изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на
чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.
11.6. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на
Управителя на “Общински пътнически транспорт“ ЕООД гр. Габрово за
утвърждаване.
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12. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ПОРЪЧКАТА; НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

12.1. Въз основа на класирането на участниците, извършено от Комисията и
отразено в протокола, Възложителят сключва писмен договор, който включва
всички предложения от офертата на класирания на първо място Участник.
12.2. Срокът на договора, който ще бъде сключен с Участника, предложил
най-ниска цена, е от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.
12.3. Плащането се извършва в левове по банков път срещу издаден
документ, оформен съобразно изискванията на закона на 12 месечни вноски през
равни времеви интервали, като дължимите вноски за Гаранционен фонд /ГФ/ и
Обезпечителен фонд /ОФ/ се заплащат с първата вноска.
13. ДРУГИ
13.1. Участникът, класиран на първо място ще бъде уведомен писмено и
поканен за сключване на договор.
13.2. При сключване на договор класираният на първо място Участник
трябва да представи:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” ÷ “д” от ЗОП, освен когато
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на
някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им
служебно на Възложителя, и
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
13.3. Във връзка с провеждането на обществената поръчка чрез публична
покана и подготовката на офертите от Участниците за въпроси, които не са
разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки,
Правилника за прилагане на ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на
обществени поръчки във “Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ” ЕООД,
ГР. ГАБРОВО
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