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:50/10.01.2019г.

Възложител: Община Бургас
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00797
Адрес:гр.Бургас, ул.“Александровска“ №26
Лице за контакт Валерия Димитрова;
Телефон: 056/ 907 288
E-mail: v.daalova@burgas.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката:
Място на извършване: гр. Бургас
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование: „Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго

терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект
“РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО
МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН –
ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК“ (DBS Gateway
Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на
Дунавския регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни
системи и балансирана достъпност на градските и селските райони ",
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 50 525 (петдесет хиляди петстотин двадесет и пет хиляди)
без ДДС.
Посочената обща прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който
възложителя разполага. При подаване на оферта, участникът следва да съобрази ценовото си
предложение финансовия ресурс, определени от Възложителя.
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Участниците, които предложат по- висока стойност за изпълнение на поръчката от максималната
прогнозна стойност, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие!
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
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 налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2. Основанията по т. 1.1. и 1.2 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
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 преди подписване на Договора), са:
- свидетелство за съдимост (предоставя се от компетентния орган на Възложителя по служебен
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);
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, има право да

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът
или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, 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,
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организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения;
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Неприложимо

Изисквания за личното състояние:
Икономическо и финансово състояние: неприложимо
Технически и професионални способности:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под услуги „идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се
разбира услуги, свързани с изготвяне на секторни търговски анализи и/или, техническо–
икономически анализи и/или маркетингови проучвания.
За доказване на съответствието с критерии за подбор, участниците представят
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга /Приложение № 9/.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители,
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела
от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват
подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети
лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от участие. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в
офертата документи за поетите от третите лица задължения.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност,
при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие /освен ако, не
предоставят от компетентния орган на Възложителя по служебен път/, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо
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[] 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
На първо място се класира, участникът предложил най- ниска цена за изпълнение предмета на
настоящата обществена поръчка, без включен ДДС.
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата:21.01.2019г.
Час:17:15ч
Срок на валидност на офертите:
Дата: 18.04.2019г.
Час:23.59ч.
Дата и час на отваряне на офертите:22.01.2019г., 10.00ч.

Място на отваряне на офертите: гр.Бургас, сградата на община Бургас, ул.“Александровска“
№26, Заседателна зала.

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: [х] Да [ ] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И
МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ
ИЗТОК“ (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014- 2020“, Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския
регион, специфична цел “Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана
достъпност на градските и селските райони "

Друга информация (когато е приложимо): [……]
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката
с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и
електронен адрес; При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер,
дата и час на получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на
приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
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Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
1. Заявление за участие – Приложение 1
2. ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение
№2)
3. ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП (Приложение №3)
4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя – Приложение № 4
5. Ценово предложение - Приложение № 5
6.Декларация за приемане на договора – Приложение №6
7.Декларация за валидност на офертата - Образец № 7
8. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 39 ал.3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, които са в сила в страната. (Приложение №8)
9. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 9)
10. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка
Приложение № 9, заедно с доказателство за изпълнената услуга.
11. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които
ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители във връзка с участие в
обществена поръчка- Приложение № 11
12. ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по
чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)- Приложение № 12.

Дата на настоящата обява
Дата:10.01.2019г.

Възложител
Трите имена: Руска Димитрова Бояджиева, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП
Длъжност: Зам.-кмет при Община Бургас
Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД!
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