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УКАЗАНИЯ УЧАСТИЕ 

 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 

„СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 

ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. 

РАКОВСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок за подаване на оферта за участие до 17:00 часа на 25.03.2020 г. 
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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на поръчката: Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на 

пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

 

 

Описание на предмета на поръчката: 

Услугата, обект на обществената поръчка, включва сервизно поддържане на 

автомобилна. 

 

Правно основание: чл. 20 ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

 

II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозна стойност на поръчката – 16 667 (шестнадесет хиляди шестстотин 

шестдесет и седем лева) без ДДС. 

Определената от възложителя прогнозна стойност представлява максимална цена 

за изпълнение на обществената поръчка. Участниците, които предложат цена, 

надвишаваща определената от възложителя прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от 

участие. Участник допуснал аритметични грешки ще бъде отстранен, на основание, 

чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

 

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение на поръчката: 1 (една) година от датата на сключване на 

договора или до достигане на общата стойност на договора (което настъпи първо). 

2. Място за изпълнение – Сервизна база на участника разположена в гр. София. 

 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ, 

ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ВОЕННА 

АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Специализираният сервиз за поддръжка и ремонт трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. Да притежава необходимите лицензи, сертификати и разрешителни за 

извършване на дейностите по обслужване, поддръжка и ремонт на пътни превозни 

средства. 

2. Да притежава собствена материална база, осигуряваща качество, сигурност и 

едновременно приемане на няколко броя техника с различни проблеми. 

3. Да притежава необходимата диагностична апаратура, софтуер, 

специализирани инструменти и приспособления за техниката и оборудването. 

4. Техническото обслужване и ремонт на МПС включва: 

4.1 Диагностика, обслужване, реглаж и ремонт на бензинов или дизелов двигател, 

горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, предавателни и 

раздатъчни кутии, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-

отоплителна и климатична инсталация, хидравлична система и други възли и детайли от 

окомплектовката на автомобила; 

4.2 Тенекеджийски ремонти, бояджийски и други дейности, свързани с 

възстановяване техническата изправност на автомобила. Сервизното обслужване и 

ремонтни работи да се извършват съгласно предписанията на производителя за 

съответната марка. 



































Заличено на осн. чл. 4, т. 1 
във връзка с чл. 5, т. 1, 
буква "в" от
 Регламент 2016/679/ЕС


