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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26149-2017:TEXT:BG:HTML

България-Старо Оряхово: Услуги по техническо обслужване и
ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
2017/S 016-026149
Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Услуги
(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 005-006858)
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен
2016174120080
ул. „Дунав“ № 8
Старо Оряхово
9110
България
Лице за контакт: инж. Слави Златинов- главен инженер при ТП ДЛС „Шерба“
Телефон: +359 51412358
Електронна поща: dls.sherba@dpshumen.bg
Факс: +359 51412358
код NUTS: BG331
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача: http://wp.me/p82oGs-cFi
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на
консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали.

II.1.2)

Основен CPV код
50100000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
„Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна
на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от
изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“

24/01/2017
S16
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

1/2

ОВ/S S16
24/01/2017
26149-2017-BG

- - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура

2/2

при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС „Шерба“, съгласно техническа
спецификация“.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/01/2017
VI.6)

Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 005-006858

Раздел VІI: Промени
VII.1)
Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

VII.2)

Друга допълнителна информация:
В поле II.2.5) на обявлението „Критерии за възлагане“ възложителят е посочил, че критерият за
възлагане е цената, без да са посочени в обявлението тежестта на всички показатели, съобразно
методиката за оценка в одобрената документацията за участие. Съобразно разпоредбата на чл. 70,
ал. 6 ЗОП, когато критерият за възлагане включва повече от 1 показател, възложителят определя в
обявлението относителната тежест на всички показатели, както следва: „Икономически най-изгодна
оферта“, която се изчислява по следната формула: КО = К1 + К2 + К3; КО — комплексна оценка —
максимален брой точки 100 т.; К1 — цена за положен труд за 1 сервизен час — 70 т.; К2 — крайна обща
цена за доставка на резервни части и консумативи — 20 т. — крайната обща цена се образува от сбора
на предложените единични цени за резервни части и консумативи, описани в ценовата оферта. К3 —
процент отстъпка за непосочени в списъка от техническата спецификация резервни части и консумативи
— 10 т.
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