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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102
URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg

З  А  П  О  В  Е  Д
№   616

Пловдив, 10.06. 2011г.

Относно: Обявяване на процедура по реда на чл.2, чл.2а, чл.2б, чл.2 в и чл. 2 г. , във връзка с чл.6
„а” от НВМОП, в сила от 02.11.2010 г. и съгласно чл.26 „а”, приложение № 3 „а” от ЗОП – в сило
от 19.04.2011г. - за избор на доставчик на   “Пътнически автобус”

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1.  Във връзка   с изпълнението на  заповед № 171 /25.02.2011 г., откривам процедура под
праговете на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП, за избор на доставчик  на „Пътнически автобус”.

2.   Предмет на процедурата -   доставка на „Пътнически автобус”, по изискванията на  чл. 149,
ал.1, т. „б” – категория „М2”, във връзка с чл. 149, ал.3, т.2, клас „в” – пътно превозно средство за
превоз само на седящи 14 – 16 пътници, без местото на водача. Код  по ЗОП CPV 341 21 500.

3.    Изисквания към доставчиците   – публична покана до неограничен брой доставчици.
4.    Изисквания към доставката :

 4.1  Доставка на 1 /един/ брой нов   автобус с до две врати, двигател минимум EURO5,
отговарящ на изискванията на  чл. 149, ал.1, т. „б” – категория „М 2”, във връзка с чл. 149, ал.3, т.2,
клас „в” – пътно превозно средство за превоз само на седящи 14 – 16 пътници, без местото на
водача. Код  по ЗОП CPV 341 21 500;
 4.2 Автобусът   да отговаря на всички изисквания  заложени от Възложителя в „Технически
спецификации”, която трябва да бъде потвърдена от завода-производител;
 4.3 Изпълнителят трябва достави автобуса франко адреса на Възложителя в град Пловдив;
 4.4 Автобусът да притежава документ за хомологизиране, съгласно българското законодателство
и да се гарантира  минимален експлоатационен живот не по-малко от 800 000 км   в условията на
страната;
 4.5 Автобусът да отговаря на минималните изисквания на Наредба № Н-3/15.03.2011г. –
Двбр.26/29.03.2011г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията   във връзка с приложение № 3 „а” на чл.26 „а” от ЗОП, относно енергийните аспекти
и въздействието му върху  околната среда през целия експлоатационен живот;
     6.   Методика за оценка на офертите – икономически най-изгодно   предложение, като сума из-
между финансови показатели – само на офертите допуснати за разглеждане след прието пълно тех-
ническо предложение;

7.   Изисквания към съдържанието и формата на офертите на участниците, във връзка с чл.2а
ал.2,  изготвени по реда на чл.2а, ал.3 т.1 от НВМОП – писмени предложения:

7.1   Техническо предложение:
Критерият за допустимост на техническото предложение се състои в представянето на всички

изискуеми   доказателства по настоящата т.7.1 и декларирането на потвърждание от участниците на
изискванията на Възложителя.

7.1.1 Декларации по чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП за кандидата;
7.1.2. Отчет за приходите и разходите   за предходната година – заверено копие от кандидата;
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 7.1.3  Доказателства за търговска репутация – референции за реализирани продажби през 2008,
2009 и 2010г. година на подобни превозни средства – най- малко 3 /три/ броя заверени от
кандидата;
    7.1.4   Копие от валиден към момента на подаване на офертата на оторизационен документ за
това, че кандидатът е упълномощен представител/и на производителя, в срок на валидност за
времето на валидност на офертата;

7.1.5   Доказателства, че кандидатът разполага със сервизна база на територията на страната, в
гр. Пловдив, оторизирана от производителя.

7.1.6 Копие от сертификат или друг удостоверителен документ, за това, че предлаганото
транспортно средство отговаря на стандарта за отработени газове – поне ЕВРО – 5, от което е
видно постигането на Евронормата е без добавка;

7.1.7  Проект на договор изготвен от участника в един екземпляр с предмет “Доставка на
автобус”

7.1.8    Рекламен проспект на предлагания автобус;
7.1.9   Минимални Технически изисквания към доставката:
  1.  Мощност на двигателя – до 160 к.с.
 2   Дължина не повече  от 6850 cм.

3   Механична шест степенна скоростна кутия (без  вграден ретардер за забавяне на
движението).

4  Автобусът да е придружен с необходимото оборудване и техническа документация за
правилната му експлоатация, поддържане и текущо обслужване при работа като туристически –
преведена на български език :

4.1 Инструкция за водача на автобуса за командното табло, разположението и
отварянето/затварянето на всички врати и капаци, както обема на вместимостите на различните
резервоари, тяхното източване, запълване и контрол на нивата им. Описание на контролните уреди
за работата на ДВГ,   скоростната кутия и системите.

4.2  Инструкция за експлоатация – на български език
4.3  Ръководство за периодични технически обслужвания
4.4 Осветлението в салона да бъде на самостоятелни серии, като има задължителна

осветяемост на вратите, заедно със стъпалата.
4.5 Отопление – климатично, независимо от работата на ДВГ, като осигурява температура в

салона + 15 0 С при външна температура минус 25 0  С.
4.6  Вентилация – климатична,  да осигурява 10 куб. м./ч за един пътник. Покривът на

автобуса да има не по-малко от два броя люкове без заключващ механизъм за аварийни случаи и не
по-малко от два броя отдушници.

4.7 Стъкла – страничните стъкла да са с възможност за отваряне. Прозорците със специално
предназначение за използването им като аварийни изходи да бъдат обозначени и в непосредствена
близост да са окомплектовани с чукчета за отваряне на авариен изход.

4.8 Наличие на електрически чистачки на предното стъкло с прекъсващо функциониране и
автоматично връщане в изходно положение. Система за измиване на предното стъкло, система за
обдухване против замръзване и запотяване. Външните огледала за обратно виждане да са с
подгревателни устройства. Вътрешно огледало за обратно виждане в салона.

4.9   Надписите в салона да са на български език
4.10  Места за сядане – 14 до 16 броя без местото на водача
4.11  Кормилно управление – с хидроусилвател
4.12   Спирачна система:

· работна – пневматична, независима, двуконтурна, спирачни механизми на всички
колела с автоматично регулиране; задължително наличие на ABS и ASR системи

· резервна – с възможност да задържа автобуса с наклон до 15%
4.13 Електросистема – 2 х 12V = 24 V – min 225 Ah за предпочитане, както оборудване с

автоматични прекъсвачи за отделните електровериги, главен предпазен прекъсвач, прекъсвач на
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акумулаторите – ръчен в акумулаторния отсек. Надеждна работа на електронната сис тема на
автобуса при наличие на радиосигнали с мощност 10 W в диапазона 300-500 MHz.

4.14  Под в пътнически салон – противоплъзгащ, с покритие, позволяващо механизира но
почистване;

4.15 Каросерията на автобуса да е конструирана с възможности за изтегляне от друго
превозно средство

4.16 Каросерията и агрегатите на автобуса да бъдат с  антикорозионна защита и
хидроустойчиви, за гарантиране на разчетната дълготрайност на автобуса

4.17 Външно цветово оформление - да бъде   едноцветен, светъл, основен.
4.18 Минимален гаранционен срок – мин. три години за автобуса; мин. две години за

силовите агрегати,   мин. 5 години за антикорозионното покритие и хидроизолацията и
експлоатационен живот на целия автобус мин. 800 000 км..

4.19 Представяне на доказателства за осигуряване на гаранционно и следгаранционно
поддържане и резервни части

4.20 Противопожарни изисквания – мин два броя пожарогасители с обем мин 6 кг
4.21 Разстояние между седалките – между 72 и 83 ст., всички разположени по посока на

движението
4.22 Минимална височина на облегалката – 68 ст.
4.23 Озвучителна инсталация – 1 високоговорител за 8 седалки, микрофони за шофьора и

екскурзовода, радио-магнетофон или компакт диск
4.24 Място за ръчен багаж вътре в автобуса
4.25 Липса на издатини по пода
4.26 Минимален капацитет на багажното отделение – 75 дм3 на пътник
4.27  Тапицерия на седалките – облегалка и седалка с плат
4.28 Седалка на шофьора – интегриран триопорен колан и подглавник, с пневматично

окачване, ергономична, с пневматично регулиране на страничните части, регулируем амортисьор за
поглъщане на трептенията, плавно регулиране на облегалката – по височина и наклони,
пневматично регулиране на лумбалните опори и тези за безрата.

4.29 Електрически управляеми и отопляеми външни огледала
4.30 Двойно остъкляване – стъклопакет
4.31 Предно стъкло – защитна щора/сенник

7.2 Финансово предложение:
7.2.1 Цена на автобуса, без ДДС, франко Възложителя
7.2.2  Размер на искания аванс – до 20%;
7.2.3  Срок за изпълнение на доставката – дава се в работни дни;
7.2.4  Гаранционен срок, определен в брой години или минимум 100 000 км;
7.2.5  Отстъпка от официално обявената цена на труд при обслужване на автобуса в сервизите на

доставчика;
7.2.6 Стойност на допълнителното оборудване на автобуса извън посоченото в техническите

изисквания
7.2.7 Потребление на енергия – дадено в парично изражение;
7.2.8 Емисии на въглероден диоксит СО2 – дадено в парично изражение;
7.2.9 Емисии на азотни окиси NOx, неметанови въглеводороди NMHC и прахови частици
7.2.7 Финансовите предложения по всяка една позиция от 1 до 6 включително, за всеки участник
по отделно се пресмята по формулата:

Цп мин/мах
            Фп 1 = ---------------------- х 1000
                                Цп мах/мин.
7.2.8 Финансовите предложения по всяка една позиция от 7 до 9 включително, за всеки участник
по отделно се пресмята по реда на Наредба № Н-3/15.03.2011г. – Дв.бр.26/29.03.2011г. на
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Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията   във връзка с
приложение № 3 „а” на чл.26 „а” от ЗОП
8.    Комисията за оценка на офертите ще бъде назначена в състав, по реда и условията на

заповед № 171 /25.02.2011г.
9.   Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за

конкурс за доставка на пътнически автобус.   Наименование и  адрес на кандидата. В Ректората на
университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време
на университета.  Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на 22.06.2011 г.

9.1   На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе
начин, форма и изисквания – чл.2 б ал.1 от НВМОП.
 10.   С класираният от комисията на първо место   участник   ще се сключи договор изпълнение
на доставката   в седем дневен срок след 24.06. 2011г.
     12.    За допълнителна информация тел. 032 644 242, стая № 105 в Ректората,

Ректор :            ..................П.....  .........
                                                   проф.д-р инж. Г. Вълчев
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