АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [002/08.12.2016]

Възложител: [ПЗГ Добруджа, гр. Силистра]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [2683]
Адрес: [гр. Силистра, ул. Тутракан 22]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Тодорка Йоцова]
Телефон: [0893 622833]
E-mail: [pzg_dobrudja@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка на фабрично нов трактор за обучение, финансиран по
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА
СРЕДА"]
Кратко описание: [За обучение за придобиване на категории Ткт и Твк и учебна
практика по работа с машино-тракторни агрегати, ПЗГ „ДОБРУДЖА“ се нуждае от трактор със
следните минимални или ориентировъчни характеристики:
1. Двигател
 Дизелов с турбокомпресор
 Мощност – 80-110 к.с.
 Работен обем – не по-малко от 3400 см3
 Ниво на вредни емисии – съгласно изискванията на ЕС за регистрация
2. Трансмисия
 Брой реверсивни предавки напред/назад -12/12
 Колесна система – 4х4
 Транспортна скорост – 40км/ч
3. Навесна система
 Хидравлична с триточков навесен механизъм
 Управление – механично
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4.

5.
6.

7.
8.

 Товароподемност – над 4500 кг
 Режим на работа – силов, позиционен, смесен контрол и плаващо положение
БОМ
 Независим
 Обороти – 540/1000 min-1
Предни тежести
 Минимум 3 двойки изводи с управление на дебита
Кабина
 С климатик, отопление и внетилация
 Седалка с механично окачване
 Втора седалка
 Волан с регулируема колона
 Възможност за монтиране на допълнителни педали
Хидроразпределители
 За захранване и хидравлични консуматори – 2 бр.
Друго оборудване и изисквания
 Задни и предни работни светлини
 Сигнална лампа
 Предни регулируеми калници
 Регулируем теглич за ремарке.
 Компресор за въздух за пневматична спирачна система.
 Преден задвижващ мост.]

Място на извършване: [гр. Силистра]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [66666.67]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [……]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: [Участникът следва да разполага със сервизна база
и минимум една мобилна група, която да е на разположение по време на гаранционния период]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
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[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Предлагана цена]
Тежест: [70]
Име: [Гаранционен срок]
Тежест: [15]
Име: [Срок на доставка]
Тежест: [15]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [15.12.2016]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [01.02.2017]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16.12.2016] 10:30 ч
Място на отваряне на офертите: [ПЗГ ДОБРУДЖА, гр. Силистра, ул. Тутракан 22]

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: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [Доставката на фабрично нов трактор за обучение,
се финансира със средства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", модул „Модернизиране на системата на професионалното
образование“ по проект „Нова техника за по-качествено професионално образование“]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [08.12.2016]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Гинка Борисова]
Длъжност: [вр. и. дл. директор]
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