ОБЯВА
Върховния Касационен Съд, обявява възлагане на обществена
поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител сервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобилите, собственост на
ВКС“ на следните видове автомобили, собственост на ВКС:
1. ДЖИП Grand Cherokee limited, двигател обем 5900 см³, гориво бензин,
IJ4GZB8Z8WY108910, година на производство 1998.
2. Тойота Авенсис двигател обем 2000 см³, гориво бензин,
SB1BJ56L70E117859, година на производство 2008.
3. Тойота Аурис двигател обем 1600 см³, гориво бензин,
NMTKV56E70R035804,година на производство 2008.
4. Тойота Аурис двигател обем 1600 см³, гориво бензин,
NMTKV56E40R035629, година на производство 2008.
5. Тойота Хайейс двигател обем 2500 см³, гориво дизел, VIN номер
JT121JK2200050073, година на производство 2008.
6. ФОЛКСВАГЕН Транспортер, двигател обем 2500 см³, гориво дизел,
WV1ZZZ70ZTH211299, година на производство 1996.
ВКС Ви кани да подадете оферта съдържаща техническо и ценово
предложение:
І. Ценовото предложение трябва да съдържа крайна стойност с ДДС
всяка сервизна операция посочена в техническото предложение, както и
стойност на услугата репатриране на автомобил до сервизната база. В
ценовото предложение да бъдат посочени и търговските отстъпки за
вложените резервните части, ако са предвидени такива.
ІІ. Техническото предложение на дейностите съгласно предписанията и
изискванията на завода производител и /или/ сервизната практика са, както
следва:
1. Операции по обслужване:
 Смяна въздушен филтър
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Смяна масло двигател
Смяна горивен филтър
Смяна крушка
Смяна спирачна течност
Смяна охладителна течност
Регулиране на фарове
Смяна масло скоростна кутия
Смяна запалителни свещи или (подгряващи) при дизел агрегати.
Проверки и допълване с хладилен агент климатичната инсталация.

2.








Ремонтни дейности:
Оглед ходова част
Смяна шарнирен болт
Смяна преден носач
Смяна заден носач
Смяна втулка (тампон) носач
Смяна къс кормилен накрайник
Смяна амортисьор
o преден
o заден
смяна съединител комплект
смяна накладки
o предни
o задни
смяна лагер на предна главина
смяна лагер на задна главина
смяна кормилна щанга
смяна маншон каре
реглаж преден мост
смяна ремък алтернатор
смяна ангренажна предавка на ДВГ
смяна гарнитура капак клапани
диагностика двигател
диагностика с електронен стенд чрез диагностичен куплунг.














Техническото предложение трябва още да съдържа:
 информация за сроковете за изпълнение на горепосочените
операции, на леки ремонти,
 средни ремонти (при които е необходима доставка на части),
 тежки ремонти на основни възли или агрегати (при които е
необходима доставка на части).
 Времето за реакция за приемането на автомобила за ремонт.
 Срокове на изпълнение.
 Гаранция за качеството на услугата.
 Готовността и времето за реакция за репатриране на аварирал
автомобил.
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Отношенията между страните ще се финализират с подписването на
договор по проект на Възложителя.
Срок за подаване на офертата не по-късно от 15 работни дни от
публикуването на настоящата обява.
Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. София, Съдебна
палата, Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС.
Офертата следва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опакова
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет :
„Избор на изпълнител - сервиз за техническо обслужване и ремонт на
автомобилите, собственост на ВКС“.
Критерият за оценка на офертите – „най- ниска цена“.
Прогнозна стойност на поръчката за 12 месеца – 11 000,00 лв. без ДДС.
При необходимост от допълнителна информация за автомобилите
свързана с изготвянето на документацията, моля да се обърнете към
посочените за контакт лица.

За контакт: Сашо Христов
тел.02/9219233
Fax.02/9813604
E-mail: sasho_hristov@vks.bg
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