Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Решение за публикуване
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

Извън списъка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида

4561
Изходящ номер

Изх. № 41 / 14.06.2022г.
от дата

14-юни-2022

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
I.1)

Наименование и адрес
Официално наименование

ЛОЗАНА ЕАД
Национален регистрационен номер

121003449
Пощенски адрес

СТРАХИЛ ВОЙВОДА №.2
Град

гр. София
код NUTS

BG България
Пощенски код

1124
Държава

България
Лице за контакт

Атанас Атанасов
Телефон

+359 892410981
Електронна поща

lozanaead@abv.bg
Основен адрес (URL)

www.lozanabg.com

Адрес на профила на купувача (URL)

https://app.eop.bg/buyer/28040
I.2)

Вид на възложителя

Публичноправна организация
I.3)

Основна дейност
Друга дейност

Производство и услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не
Поръчка за социални и други специфични услуги

Не
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
II.1)

Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1)

Наименование

Доставка на 1 един брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство адаптирано за хора с
увреждания.
IV.3)

Обект на поръчката

Доставки
IV.4)

Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Обхвата и обема на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са доставка на един брой ново
неупотребявано специализирано моторно превозно средство адаптирано за превоз на хора с увреждания по
предварително зададени технически параметри. Гаранционно обслужване на доставеният автомобил за целия
гаранционен срок, обучение на служителите на „ЛОЗАНА“ ЕАД за работа , сервизно обслужване, като изпълнителят
оказва периодично съдействие и консултации за доставената техника за срока на гаранционния период.
IV.5)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Да

техническата спецификация (брой)

1

IV.6)

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

Не
IV.7)

Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции:
След извършен анализ, Възложителят прецени , че не е целесъобразно разделянето на настоящата поръчка на
обособени позиции тъй като:
Предмет на доставката е 1 един брой специализирано моторно превозно средство, поради което е фактически
невъзможно разделянето на поръчката но отделни позиции. На следващо място всеки доставчик / производител/
на такава техника поема съответните гаранции и няма как да се разделят частите и системите на едно моторно
превозно средство на отделни елементи, които да бъдат изпълнявани от трети лица, а изпълнителя на поръчката
да поема гаранция. При доставката на МПС когато предмета на поръчката се изпълнява в цялост се постигат по
добри параметри и съответно по добро качество за предложената най ниска цена какъвто и критерия за оценка на
офертите в настоящата обществена поръчка.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 46, АЛ. 1 ОТ ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРЕЦЕНЯВА, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА
НЯМА ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЯН НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
IV.8)

Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

81735
Валута:

BGN
IV.10)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1)

Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Съобразно изготвения бюджет, въз основа на работен проект с приложена към него количествено стойностна
сметка максималния разполагаем ресурс на Възложителя за доставка на 1 /един/ брой Специализирано моторно
превозно средство адаптирано за хора с увреждания е в размер на 81735 лева /осемдесет и една хиляди
седемстотин и тридесет и пет / лева . В тази връзка редът за възлагане на настоящата обществена поръчка с
публично състезание и е регламентиран в разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявление

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

000698612
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

София
Пощенски код

1000
Държава

Република България
Телефон

+359 29356113
Факс

+359 29807315
Адрес за електронна поща

delovodstvo@cpc.bg
Интернет адрес

http://www.cpc.bg
VII.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197 ал. 1 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)

Име и фамилия:

Юли Андреев
VIII.2)

Длъжност:

Изпълнителен директор

