ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА
СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН
ХОЛДИНГ“ ЕАД“
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен
изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки,
изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.
2.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Настоящият конкурс има за цел избор на изпълнител, който да извършва
извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост
на БЕХ ЕАД.
Обхватът на поръчката е подробно описан в Техническа спецификация, приложена към
настоящата Покана.
Договорът, който ще бъде сключен с избрания за изпълнител участник е със срок на
действие 1 (една) година, считано от датата на неговото сключване.
Прогнозната стойност на услугата за една година е 20 000 (двадесет хиляди ) лева, без
ДДС.
Мястото на изпълнение на услугите по настоящия конкурс следва да се извършват в
сервизната база в гр. София на избрания Изпълнител.
3.
ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
3.1
Икономическо и финансово състояние: Не се изисква доказване на
икономическо и финансово състояние на участниците.
3.2.

Технически възможности и/или квалификация и други:

3.2.1 Участникът да притежава разрешение за извършване на периодични технически
прегледи на ППС, издадено на основание Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, като контролно – техническият
пункт е категория ІІІ или V.
Обстоятелството се доказва със заверено от участника копие от валидно разрешение
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
(пункт с категория ІІІ или V).
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3.2.2. За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите,
участникът да има изпълнена успешно минимум една услуга със сходен* предмет.
Забележка: под „изпълнени” услуги следва да се разбира такива, които независимо от
датата на възлагането им, са приключили в посочения по-горе период.Обстоятелството
се доказва със:
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които
доказват извършената услуга, съгласно приложен образец (Приложение № 5);
Приложена минимум една референция, от която да е видно, че
договорът/договорите са изпълнени качествено и в срок.
4.
4.1

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4.1.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя
нейния състав и резервни членове.
4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след
получаване на представените оферти.
4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за
съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и
сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на
процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това.
4.2

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

4.2.1
Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий
„най-ниска цена“.
Оценката на всички допуснати участници се формира като сбор от получените оценки на
всеки един от посочените по-долу показатели, като следва:
1.

Стойност на консумативи (Ско) - максимален брой точки – 40.

По този показател участниците предлагат единична цена за всеки консуматив от
Техническата спецификация за съответния модел автомобил.
2.

Стойност на оригинални резервни части (Срч) - максимален брой точки – 40.

По този показател участниците предлагат единична цена за всяка резервна част от
Техническата спецификация за съответния модел автомобил.
В цената на всеки посочен консуматив и оригинална резервна част трябва да е калкулиран
и трудът по смяната им.
3.
Стойност на предложената търговка отстъпка върху цената на вложените
оригинални резервни части – (Сотс) - максимален брой точки – 10.
По този показател участниците посочват предлаганата от тях търговка отстъпка (в
проценти) върху цената на вложените оригинални резервни части. Търговката
Под услуги със сходен предмет следва да се разбира извършване на извънгаранционно сервизно обслужване
и ремонт на ППС, в това число извършване на леки, средни и тежки ремонти, смяна на резервни части и
консумативи;
*
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отстъпка следва да бъде една и съща за всеки модел автомобил и всяка от посочените
резервни части.
4.
Стойност на извършен годишен технически преглед на едно ППС (Сгтп) максимален брой точки – 10.
По този показател участниците посочват цената на годишния технически преглед на
един лек автомобил.
Начин на изчисляване на оценките по отделните показатели:
1.

Оценката на показателя Ско за всеки участник се извършва по формулата

Ско = Цmin /Цi x 40
където:
Цmin – офертата с най-ниската обща стойност на консумативите, предложена от
участник;
Цi – оценяваната оферта
2.

Оценката на показателя Срч за всеки участник се извършва по формулата

Срч = Цmin /Цi x 40
където:
Цmin – офертата с най-ниската обща стойност на резервните части, предложена от
участник;
Цi – оценяваната оферта;
3.

Оценката на показателя Сотс за всеки участник се извършва по формулата

Сотс = Оi /Оmax x 10
където:
Оmах – най-високата предложена търговска отстъпка;
Оi – оценяваната търговска отстъпка;
Стойността на показателя по т. 4 (Сгтп) се получава от средно претеглените
единични цени на ГТП за автомобил с до 5+1 места и с над 5+1 места при тежести
както следва:

4.

Автомобили с до 5+1 места

Автомобили с над 5+1 места

0,775

0,225

Оценката на показателя Сгтп за всеки участник се извършва по формулата

Сгтп = Цmin /Цi x 10
където:
Цmin – офертата с най-ниската предложена среднопретеглена стойност за годишен
технически преглед на автомобил от участник;
Цi – конкретната оферта;
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Комплексна оценка – максимален брой точки – 100
Комплексната оценка (КО) за всяка оферта ще се изчислява по следната формула:
КО = Ско + Срч + Сотс + Сгтп
На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в
комплексната оценка на двама или повече участници, на първо място се класира
участникът, получил най-висока оценка по показателя Ско.
4.3

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.3.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с
приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за изпълнител.
4.3.2 Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят
солидарна отговорност за изпълнение на договора.
4.3.3 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане
на поръчка.
4.3.4 При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и „в“ от Декларацията
за липса на обстоятелства (Приложение № 3).
4.3.5 Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът,
определен за изпълнител, не представи документите по т. 4.3.4 по – горе от настоящата
покана. В този случай Възложителят може да сключи договор с класирания на второ място
участник или да прекрати процедурата.
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

5.1

ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

5.1.1 Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно
физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия.
5.1.2 Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява
по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
5.1.3 Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – приложение към
поканата.
5.1.4 Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за
валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни,
считано от крайния срок за подаване на оферти.
5.1.5 Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на
седмия работен ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български
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Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за
подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли
офертата си.
5.1.6 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за
участие до 14:00 часа на петия работен ден след публикуване на Поканата (денят на
публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-мейл до
ageorgieva@bgenh.com , факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, ул. „Веслец” № 16.
5.1.7 Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com
разясненията до 17:30 ч. на шестия работен ден след публикуване на Поканата за участие.
5.1.8 Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на
участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи,
независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез
поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така,
че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или
други подобни.
5.1.9 Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат
посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция,
телефон, факс и и-мейл адрес.
5.1.10 Пликът съдържа документите, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците, документите посочени в т. 5.2.2 от Поканата Техническо предложение и
приложенията към него. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника,
поставен в плика с офертата.
5.1.11 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се отбелязват
поредния номер, датата и часът на получаването.
5.1.12 Не се допуска до участие оферта, която:
-

е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик;

-

е постъпила с нарушена цялост;

-

е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на
законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана.
Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане
на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.
5.1.13

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:
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- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази
покана;
- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или
изискани допълнително от възложителя;
- за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 5.1.3. от настоящата покана;
- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна
на участника.
Не се допуска вариантност на офертите.
5.1.14
когато:

Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса,

-

не са подадени оферти;
всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя
условия;
всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури;
отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се
осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които
Възложителят не е могъл на предвиди;
участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите
документи или
класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор;
установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които
не могат да бъдат отстранени.
са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.

-

-

5.1.15 Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет
страница.
5.1.16 При подписване на договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на
договора в размер на сума, равняваща се на 5% (пет процента) от максимално допустимата
стойност на договора, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
Изпълнителя, под една от следните форми:
- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на „Български
Енергиен Холдинг“ ЕАД:
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00
Банка: Централна Кооперативна Банка, като в нареждането за плащане
задължително следва да бъде записано: „Извънгаранционно сервизно
обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български
Енергиен Холдинг“ ЕАД
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- банкова гаранция в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни след
изтичане на срока на договора, съдържаща реквизитите съгласно приложения в
документацията образец.

5.2

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

5.2.1 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и
да бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс по оферти образци.
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за Участниците и
не могат да бъдат променяни от тях.
5.2.2

Всяка оферта трябва да съдържа:

1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника,
съгласно приложен образец (оригинал).

2.

Административни сведения за участника

3.

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени
от участника копия).
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически
лица или еднолични търговци представят и удостоверение за актуално състояние,
издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата.
Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на български
език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен орган
в държавата, в която са установени.

4.

Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата образец
(оригинал).

5.

Копие от разрешение за извършване на периодични технически прегледи на ППС,
издадено на основание Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодични прегледи за
проверка на техническата изправност на ППС, като контролно – техническият
пункт е категория ІІІ или V.

6.

Списък на изпълнените услуги, съгласно приложен образец

7.

Пълномощно, в случай че офертата не е подписана от управляващия и
представляващ участника.
Оферта съгласно приложен образец (оригинал).

8.
9.

Техническо предложение съгласно приложен образец (оригинал) и приложенията
към него, вписани в образеца.
Плик „Предлагана цена”

1.

Ценово предложение съгласно приложен образец (оригинал).
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Забележки:
1.
Участникът следва да отговаря на условията на Възложителя, посочени в
настоящата покана за целия период на изпълнение на договора.
2.
Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 4 се представя
в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се
представят в превод на български език.
3.
Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай, че офертата не
е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което
представлява участника в процедурата, което да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител) и от което да е видно, че упълномощеното лице има
права да подписва офертата и да представлява участника.
4.
Договор за обединение – в оригинал или заверено копие в случай, че участникът е
обединение.
5.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето,
представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в
обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в
процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение
участниците са го определили за лице, което представлява обединението.
6.
Предложените цени трябва да бъдат в български лева, без ДДС и да включват
всички дейности по изпълнение на предмета на процедурата.
7.
Начин на плащане – по банков път, до 15 /петнадесет/ работни дни, след
представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължима сума;
- приемно-предавателен протокол с опис на доставените и вложени артикули и
количества, и извършените операции;
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни
автомобили собственост на БЕХ ЕАД;
I. Дейности
1.
Диагностика и ремонт на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба;
1.1
Диагностика и ремонт на съединител, скоростна кутия и диференциал;
1.2
Диагностика и ремонт на ел. инсталацията;
1.3
Диагностика и ремонт на двигател;
1.4
Подмяна на ауспухови тръби и гърнета;
1.5
Всички останали необходими дейности по обслужването и поддържането на
автомобилите.
2.
Подмяна на консумативи/принадлежности – масла, филтри, антифриз, спирачна
течност, акумулаторни батерии и др.;
3.
Цялостна организация за изпълнение на „Извънгаранционно сервизно обслужване
и ремонт на служебни автомобили собственост на БЕХ ЕАД”.
4.
Извършване на следните операции:
4.1
Безплатни периодични технически прегледи на автомобилите за установяване
състоянието на основните им възли и системи, осигуряващи безопасността на движението
(спирачна, кормилна и осветителна системи, ходова част (окачване на преден и заден
мост), проверка състоянието на климатичните системи на автомобилите, техникоикономически консултации във връзка с настъпили застрахователни събития по
автомобилите собственост на Възложителя, проверка и подготовка за експлоатация на
автомобилите през есенно-зимните и пролетно-летните периоди;
4.2
Цялостна диагностика на МПС;
4.3
Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия,
ръчна спирачка, карданно предаване;
4.4
Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден
мост, спирачна система, окачване на автомобила;
4.5
Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден
мост, спирачна система, окачване на автомобила;
4.6
Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на
автомобила, горивната система;
4.7
Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и регулиране на
преден мост;
4.8
Текущ ремонт – извършват се при необходимост;
4.9
Проверка заредеността на акумулаторните батерии – извършва се при периодично
техническо обслужване и необходимост;
4.10 Проверка и зареждане на климатични системи – извършва се при периодично
техническо обслужване за подготовка на служебните МПС за експлоатация в пролетнолетния период и при необходимост;
5.
Извършване на контрол на качеството на цялостното изпълнение на поръчката на
възложителя, свързана със сервизното обслужване, поддръжката и ремонта на служебни
автомобили собственост на БЕХ ЕАД.
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6.
Цялостното изпълнение на дейностите по предмета на пopъчката, следва да се
извършва в гр. София в универсални сервизи на избрания Изпълнител. Вложените и
монтирани резервни части, материали, консумативи и принадлежности да бъдат нови,
оригинални и неупотребявани, съответстващи на марката и модела на МПС, като ги
фактурира по цени, посочени в офертата.
7.
Извършване на качествено и експедитивно сервизното обслужване и ремонт на
МПС на възложителя, а именно:
7.1
за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага
демонтаж на агрегати): до 2 /два/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;
7.2
за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни агрегати):
до 5 /пет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта;
7.3
за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати): до10/десет/
работни дни от момента на заявяване на ремонта.
8.
Изпълнителят следва да извършва за своя сметка отстраняването на повредите,
възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт
или на вложените резервни части, както и транспортирането на служебни МПС до сервиза,
ако е необходимо.
9.
Прием на служебните МПС на Възложителя с предимство – приемане в сервиза до
1 (един) час след заявка за извършване на техническо обслужване/текущ ремонт;
10.
Охрана на служебните МПС, изчакващи доставка на части и извършване на текущ
ремонт.
11.
Поемане на гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти не
по-малка от 12 месеца, а по отношение на вложените резервни части – не по-малко от
гаранцията на производителя.
II. Списък на служебните извънгаранционни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г., рег. номер СА7580 НТ
Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г., рег. номер СА7568 НТ
Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г., рег. номер СА7578 НТ
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г., рег. номер СА7836 НТ
Хюндай Санта Фе 2.2 ТDI, 2009 г., рег. номер СА7609 НТ
Волво S60, D3 2014 г., рег. номер СА7738 ХК
Волво S60, D3 2014 г., рег. номер СА7740 ХК
Фолксваген Мултиван 2.0 TDI с рег. номер СА4502 ТК
Фолксваген Туарег 3.0 TDi, 2014 г., рег. номер СА6099 ХМ

III. Обем
№
1
2
3
4
5
6

Резервни части
Маслена помпа
Водна помпа
Ангренажен ремък
Термостат
Динамо
Запалителни свещи
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
25
26
27
28

Клапани
Каре кардан
Предни амортисьори
Задни амортисьори
Предна главина
Лагер предна главина
Задна главина
Лагер задна главина
Кормилна щанга
Стартер
Спирачни дискове
Предни накладки
Задни накладки
Спирачни цилиндри
Шарнирен болт
Полуоска
Съединител комплект
Смяна втулка(тампон)носач
Маншон каре
Предни спирачни апарати
Реглаж преден мост
Кормилен накрайник
Дюза дизел
Бензинова помпа

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
№
1
2
3
4
5
6
7

Консумативи
Двигателно масло
Масло скоростна кутия
Антифриз
Спирачна течност
Течност чистачки
Маслен филтър
Въздушен филтър
Горивен филтър
Филтър купе
Зареждане на климатична инсталация
Акумулатор
Годишен технически преглед /ГТП/ за съответната марка автомобил
Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г.
Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г.
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г.
Хюндай Санта Фе 2.2 ТDI, 2009 г.
Фолксваген Мултиван 2.0 TDI, 2012 г.
Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2014 г.
Волво S60, D3, 2014 г.
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Забележки:
* Възложителят заплаща по банков път на участника направените от него разходи по
сервизно обслужване и ремонт за предходния месец, до 15 (петнадесет) дни след
получаване на съответната фактура и приемно-предавателен протокол с опис на
доставените и вложени артикули и количества, и извършените операции.
** Участниците следва да подадат оферта за целия обем на процедурата. В случай, че
не е посочена цена по дадена позиция, офертата няма да бъде оценявана.
*** Възложителят си запазва правото, по време на действието на договора, да възлага
допълнителни дейности по техническото обслужване на автомобилите. Цените за
съответните дейности се определят на база ценовата листа на Изпълнителя, при
използване на предложената търговска отстъпка за резервни части, при съгласуване
от страна на Възложителя.
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