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01310-2014-0009
I. II. IV.
BG-София: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Доставки
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail:
tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване",
София,ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: инж. Калинка Великова, инж. Димитър
Стоилов, България 1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg,
Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие:
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02
9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14,
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие:
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ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул.
"Кирил Благоев" №14, За: Анета Бъчварова, Петя Георгиева, България
1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и
възстановяване"
Интернет адрес/и:
Интернет адрес: www.tsv-bg.com.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”, в три
обособени позиции: Позиция 1. Доставка на работно облекло Позиция 2. Доставка
на работни обувки Позиция 3. Доставка на лични предпазни средства
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: ДП ТСВ – Главно управление и поделенията му на
територията на страната.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства”, в три
обособени позиции: Позиция 1. Доставка на работно облекло Позиция 2. Доставка
на работни обувки Позиция 3. Доставка на лични предпазни средства
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18000000
Описание:
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
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Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Позиция 1. Доставка на работно

облекло

№

1.

Зимен

работен

костюм /полугащеризон и полушуба/ - 417 к-та; № 2. Летен работен костюм /яке и
полугащеризон/ - 473 к-та; № 3. Клин камуфлажен с подплата – 113 бр. № 4. Риза
камуфлажна – 156 бр. № 5. Полушуба (яке) работно – 122 бр.; № 6. Шуба
камуфлажна с подвижна топла подплата – 213 бр. № 7. Шапка лятна – 156 бр. № 8.
Шапка зимна – 103 бр. № 9. Колан текстилен – 69 бр. Позиция 2. Доставка на
работни обувки № 1. Летни работни обувки - 120 чф. № 2. Летни работни обувки с
маслоустойчиви ходила – 45 чф. № 3. Летни работни обувки с киселиноустойчиви
ходила – 1 чф. № 4. Летни работни обувки с метално бомбе – 126 чф. № 5. Летни
работни обувки с маслоустойчиви ходила и метално бомбе - 103 чф. № 6. Зимни
работни обувки – 120 чф. № 7. Зимни работни обувки с маслоустойчиви ходила – 45
чф. № 8. Зимни работни обувки киселиноустойчиви ходила – 1 чф. № 9. Зимни
работни обувки с метално бомбе – 126 чф.; №10. Зимни работни обувки с
маслоустойчиви ходила и метално бомбе – 103 чф. №11. Кубинки – 147 чф. №12.
Ботуши работни – 40 чф. Позиция 3. Доставка на лични предпазни средства № 1.
Ръкавици работни с пет пръста – 2198 чф.; № 2. Ръкавици защитни с пет пръста,
размер 10 - 900 чф.; № 3. Ръкавици защитни предпазващи от киселини, масла и
горива – 12 чф.; №4. Ръкавици защитни предпазващи от киселини – 6 чф.; № 5.
Ръкавици защитни срещу термични опасности и огън – 30 чф.; № 6. Сигнални
елечета – 330 бр. № 7. Противопрахова маска за многократна употреба с клапан за
издишване – 111 бр.; № 8. Костюм противоводъждовен (полугащеризон и наметало)
– 178 к-та; № 9. Противодъждовна мушама – 14 бр.; № 10. Диелектрични ръкавици
– 2 чф.; № 11. Каски защитни – 80 бр.; № 12. Маска за елекстрозаварчик – 3 бр.; №
13. Очила защитни – 14 бр.
Прогнозна стойност без ДДС
89163.07 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни
30
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
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ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура за всяка една
позиция както следва: за позиция 1 Доставка на работно облекло – 542.00
(петстотин четиридесет и два) лева; за позиция 2 Доставка на работни обувки
243.00 (двеста четиридесет и три) лева; за позиция 3 Доставка на лични предпазни
средства – 106.00 (сто и шест) лева; за всички позиции общо в размер на 1240.00
(хиляда двеста и четиридесет ) лева. Гаранцията за участие се представя в една от
следните форми: банкова гаранция в оригинал със срок на валидност не по-малко от
60 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите или парична сума,
внесена по сметка на ДП ТСВ IBAN: BG60CECB97901022359800, BIC: СЕСВВGSF,
банка: ЦКБ София - клон “Запад”. Платежното нареждане за внесената парична
сума трябва да бъде в оригинал. Задържането и освобождаването на гаранцията за
участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да
бъде наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по
гаранциите. При сключване на договора, участникът определен за изпълнител
представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от договорената стойност
без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова
гаранция в оригинал със срок на валидност срока на изпълнение на договора или
парична сума, внесена по сметката на ДП ТСВ IBAN: BG60CECB97901022359800
BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон „Запад”. Платежното нареждане за
внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Задържането и освобождаването
на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената
поръчка. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковите гаранции,
съответно вносител на сумите по гаранциите.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Цената е твърдо договорена в лева без ДДС, представена като единична цена в
лева/к-т/бр./чф., за всеки един артикул по обособени позиции и като обща стойност
на поръчката, с включени всички разходи за транспорт и др., до поделенията на ДП
ТСВ в градовете София, Варна, Пловдив и Г.Оряховица, съгласно разпределение
посочено в проекта на договора. Заплащането ще се извърши от съответното
поделение на ДП ТСВ, на база сключен договор, в лева, по банков път, по следния
начин: аванс в размер на 30% от стойността на доставката, в 10-дневен срок след
сключване на договор, останалите 70% от стойността на доставката - след
извършване и приемане на доставката, в срок до 20 календарни дни, след
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представяне на данъчна фактура в оригинал и двустранно подписан приемопредавателен протокол.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за възлагане на
обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения, за които не са налице
обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2, т.1- 5 и ал.5 от ЗОП. Участниците задължително
представят: 1.Списък на документите и информацията, които се съдържат в
офертата, подписан от участника.2.Представяне на участника, което
включва:2.1.Оферта (по образец) с посочен в нея 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
кандидатът или участникът е установен, както и адрес за кореспонденция,
включително електронен – оригинал. 2.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по
образец); 2.3. Съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП, участниците обединения представят
и заверено от участника копие на договора за създаване на обединението, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият – в оригинал или заверено от участника копие! 3.Документ от
производителя /Разрешение за дистрибуция, оторизирано писмо и др./,
удостоверяващ, че участникът е оторизиран дистрибутор за Република България на
предлаганите изделия (в зависимост от обособените позиции за които участва).4.
Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на
поръчката, както и вида на дейностите, които ще извършват, и дела на тяхното
участние, ако участникът предвижда подизпълнители (по образец).5.Декларация за
съгласие за участие като подизпълнител (по образец). ***Забележка: Когато
участникът не предвижда участие на подизпълнител декларацията не се
представя.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по
образец).7. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в откритата
процедура, в зависимост от позицията за която се участва.8. Техническо
предложение за изпълнение на поръчката, в зависимост от позицията за която се
участва, с посочен в него срок за изпълнение (по образец).9.Мостра на
предлаганите изделия, неразделна част от техническото предложение (в зависимост
от обособената позиция, за която участва). 10.Гаранционен срок на предлаганите
изделия, посочен в Техническото предложение по образец.11. Декларация за липса
на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7, както и за
липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (по образец).12.Ценово
предложение (по образец). В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, документите по т.2. се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към
участниците за доказване на икономическите и финансовите им възможности.
Минимални изисквания: Съгласно ІІІ.2.2
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности
и/или квалификацията участниците представят документи, съгласно изискванията
на чл.51, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП, както следва: 1. Декларация (по образец), съдържща
Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
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с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с удостоверения за
извършените доставки, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за
извършените доставки.; 2. Декларация/и от участника за съответствие на
качеството, за всеки от артикулите, придружени с документи доказващи
съответствието - изпитвателни протоколи, анализни свидетелства, сертификати за
изследване на типа), в зависимост от обособените позиции /свободен текст/. *За
позиция №1 Доставка на работно облекло - За всеки вид облекло участниците
представят Протоколи от изпитване на лицевите платове в АИЛ за следните
характеристики: състав, масса, съдържание на формалдехид, и pH на воден извлек.
За промазаните и хидрофобирани платове – водоотблъскване при дъждуване и
водоупорност. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Участниците следва да имат: За Позиция 1. Доставка на
работно облекло – минимум по 3 (три) броя извършени доставки на работно
облекло, придружени със съответстващи удостоверения за извършените доставки.
За Позиция 2. Доставка на работни обувки - минимум по 3 (три) броя извършени
доставки на работни обувки, придружени със съответстващи удостоверения за
извършените доставки. За Позиция 3. Доставка на лични предпазни средства минимум по 3 (три) броя извършени доставки на лични предпазни средства,
придружени със съответстващи удостоверения за извършените доставки. В случай,
че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието
си с критериите за подбор.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена (обща стойност на поръчката) К1 ; тежест: 90
Показател: Срок на доставка /в дни – цяло число/ К2 ; тежест: 10
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.10.2014 г. Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
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Условия и начин на плащане
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци,
ул. „Кирил Благоев” № 14, етаж 3, стая 320, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от
13.00 до 16.00 часа, до 21.10.2014 г., срещу сума в размер на 20,00 лв. без ДДС (24
лв. с ДДС), внесена в касата на предприятието. Документацията е достъпна на
профила

на

купувача

на

адрес:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.10.2014 г. Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
60
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.10.2014 г. Час: 11:00
Място
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София, ж.к. Илиянци, ул.
„Кирил Благоев” № 14, заседателна зала № 407, на 29.10.2014 г., в 11.00 часа.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (ако има
такива) и лицата, съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим
за достъп до сградата, където ще се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.3) Допълнителна информация
Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да
подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените
поръчки (ЗОП), обявените от Възложителя условия и настоящата документация.
Офертата се подписва от представляващия участника или обединението на
участниците, или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено
пълномощно, приложено към офертата в оригинал или заверено копие. Всички
представени към офертата документи следва да са в оригинал или заверени от
участника /представляващия участника или негов пълномощник/ копия. * За
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чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено на български език.
*Чуждестранните участници в процедурата или техни обединения, подават
офертата на български език, като попълват всички приложения /декларации,
предложения, списъци, срокове, описания, таблици, собствени удостоверения,
информации и др./ на български език. Всички случаи, в които тези лица представят
документи в официален или неофициален превод са изчерпателно посочени в
забележките под всеки изискван документ! Възложителят е предоставил пълен
достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата в профила
на купувача на адрес:http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
30.09.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на работно
облекло
Кратко
1)
описание
Доставка на работно облекло
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18110000
Описание:
Работно облекло
Количество
3)
или обем
№ 1. Зимен работен костюм /полугащеризон и полушуба/ - 417 к-та; № 2. Летен
работен костюм /яке и полугащеризон/ - 473 к-та; № 3. Клин камуфлажен с
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подплата – 113 бр. № 4. Риза камуфлажна – 156 бр. № 5. Полушуба (яке) работно –
122 бр.; № 6. Шуба камуфлажна с подвижна топла подплата – 213 бр. № 7. Шапка
лятна – 156 бр. № 8. Шапка зимна – 103 бр. № 9. Колан текстилен – 69 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС
54218 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на работни
обувки
Кратко
1)
описание
Доставка на работни обувки
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
18830000
Описание:
Предпазни обувки
Количество
3)
или обем
№ 1. Летни работни обувки - 120 чф. № 2. Летни работни обувки с маслоустойчиви
ходила – 45 чф. № 3. Летни работни обувки с киселиноустойчиви ходила – 1 чф. №
4. Летни работни обувки с метално бомбе – 126 чф. № 5. Летни работни обувки с
маслоустойчиви ходила и метално бомбе - 103 чф. № 6. Зимни работни обувки –
120 чф. № 7. Зимни работни обувки с маслоустойчиви ходила – 45 чф. № 8. Зимни
работни обувки киселиноустойчиви ходила – 1 чф. № 9. Зимни работни обувки с
метално бомбе – 126 чф.; №10. Зимни работни обувки с маслоустойчиви ходила и
метално бомбе – 103 чф. №11. Кубинки – 147 чф. №12. Ботуши работни – 40 чф.
Прогнозна стойност, без ДДС
24323 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на лични
предпазни средства
1)
Кратко
описание
Доставка на лични предпазни средства
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Код
18400000
Описание:
Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Количество
или обем
3)
№ 1. Ръкавици работни с пет пръста – 2198 чф.; № 2. Ръкавици защитни с пет
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пръста, размер 10 - 900 чф.; № 3. Ръкавици защитни предпазващи от киселини,
масла и горива – 12 чф.; №4. Ръкавици защитни предпазващи от киселини – 6 чф.;
№ 5. Ръкавици защитни срещу термични опасности и огън – 30 чф.; № 6. Сигнални
елечета – 330 бр. № 7. Противопрахова маска за многократна употреба с клапан за
издишване – 111 бр.; № 8. Костюм противоводъждовен (полугащеризон и наметало)
– 178 к-та; № 9. Противодъждовна мушама – 14 бр.; № 10. Диелектрични ръкавици
– 2 чф.; № 11. Каски защитни – 80 бр.; № 12. Маска за елекстрозаварчик – 3 бр.; №
13. Очила защитни – 14 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС
10622.07 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
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