АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1176/09.05.2019 г

Възложител: Община Бургас
Поделение:
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00797
Адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска“ № 26
Лице за контакт: Янислав Тенев
Телефон: 056/ 907 269
E-mail: ya.tenev@burgas.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на
електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към
съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и
усъвършенстване.“
Кратко описание: Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди,
компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на
велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване на съществуващата система за
отдаване на велосипеди под наем. Системата ще бъде надградена с преработени велосипеди
“Obike” в електровелосипеди. Към съществуващата система ще бъдат монтирани и включени в
глобалната система колонки специално за електровелосипед. Гражданите ще могат да вземат
електровелосипед по избор, с ВЕЛОКАРТИ на същият принцип както се вземат обикновените
велосипеди.

С модернизацията на АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ОТДАВАНЕ НА
ВЕЛОСИПЕДИ И ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ се има за цел:
Ø Да се подобри достъпът, да се създаде удобство и качество при ползване на
системата от гражданите и гостите на Бургас;
Ø Въвеждане на алтернативни и екологични начини на придвижване и
възможност за почивка и отдих;
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Ø Ограничаване в дългосрочен план на въглеродните емисии;
Ø Алтернативни, екологични, мобилни решения и подкрепа велокултурата в
града.

Място на извършване: гр. Бургас
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 33 060.00 лв. без ДДС
Посочената прогнозна стойност е максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя
за изпълнение на предмета на настоящата поръчка.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, когато:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а,
чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл.
321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1.1. в друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага
в случаите на чл. 54, ал. 3 ЗОП.
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и
чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2. Основанията по т. 1.1. и 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника.
3. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.
4. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.
5. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника
(представят се при подписване на Договора), са:
- свидетелство за съдимост (предоставя се от компетентния орган на Възложителя по служебен
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път) ;
- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
Възложителя и на участника (предоставя се от компетентния орган на Възложителя по
служебен път);
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“;
6. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявата за събиране на оферти;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия на поръчката;
• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
в/ участници, които са свързани лица.
Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да
докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили
в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя
изискване за правоспособност на участниците.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания относно
икономическото и финансовото състояние на участниците.
Технически и професионални способности:
1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на доставки, идентични или
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/
години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставки „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Опит в
извършването на доставки и монтаж на автоматизирани паркоколонки за велосипеди за
обществено ползване, доставка и монтаж на компоненти за електровелосипеди.
При сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител „списък на доставките“, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка и извършени през последните 3 /три/ години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършената доставка.
2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството,
сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалент, за което има
издаден валиден сертификат с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (доставка, монтаж, и
поддръжка на системи за отдаване на велосипеди под наем).
При сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
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Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал
достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага с валиден сертификат през
целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
В случай, че валидността изтича преди датата на завършване на договора за обществената
поръчка, следва да бъде представена декларация за подновяване на сертификата или представяне
на нов сертификат.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 21.05.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:15 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 19.08.2019 г.

Час: (чч:мм) 23:59 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 22.05.2019 г.

Час: (чч:мм) 11:00 ч

Място на отваряне на офертите: сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
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европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): При изготвяне на офертата всеки участник трябва да
се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, свързани с обществената поръчка.
Офертата се изготвя по приложените към обявата образци.
Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 на 21.05.2019 г. на
адреса на Възложителя – гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в деловодството на Община
Бургас.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.05.2019 г. от 11:00 часа в сградата на
Община Бургас, от комисия, назначена от Възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не
се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 09.05.2019 г.

Възложител
Трите имена: Красимир Иванов Стойчев
Длъжност: Заместник-кмет при Община Бургас, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г.

Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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