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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов - Ръководител Направление 
„МДМТ и ИО“

+359 52302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4296
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
г-жа Марина Върбанова +359 52978369
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):

УНП: 112f24f5-2154-4f5c-afc9-66ab2dff7e43 1



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от 
хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” 
ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 60100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на общ.поръчка вкл.избор на изпълнител за транспорт на 
пациенти,нуждаещи се от хемодиализа,от дома им до Клиниката по 
хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен 
график и поименен списък.Ср.за изпълнение на общ.поръчка е 3 
год.,счит.от датата на подписване на договор за възлагане на 
общ.поръчка. Обслужват се пациенти от следн.Общини: Варна,Долни 
Чифлик,Вълчи дол,Девня,Белослав,Суворово,Ветрино,Аксаково,Аврен, 
Дългопол,Бяла и Провадия. Бр. на пациентите,нужд.се от хемодиализа, е 
съгл.поименен списък с адреси по местоживеене.При изпълнението на 
договора,Възложителят има право да включва или изключва пациенти(при 
включване на нови пациенти на хемодиализно лечение или приключване на 
лечението),като извършените промени няма да водят увеличение на 
макс.прогнозна стойност на договора.За транспортиране на пациентите за 
една хемодиализа се извършва 1 пълен курс-от дома напациента до 
Клиниката по хемодиализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и връщането му.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 1525000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
Не 

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
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само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 60100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Обслуж. се пац. от Общ. Варна,Д.Чифлик, Вълчидол, 
Девня,Белослав,Суворово,Ветрино,Аксаково,Аврен,Дългопол,Бяла,Провадия, 
като транспорт. им е от домовете им до Кл. по хемодиализа в 
гр.Варна,Хр.Смирн.1
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
За инф-ция на вс.заинтересовани лица към 22.02.2018 г. бр.на пациентите 
на хемодиализа по населени места е,к.следва:
1. гр. Варна-188 бр.; 2. гр. Провадия-9 бр.;3. с. Градинарово-1 
бр.;4.с. Калоян-1бр.;5.гр. Бяла-2бр.;6.с. Кантарджиево-1бр.7.с. Солник-
1бр.;8.с. Белоградец-2бр.;9.с. Бенковски-1бр.;10.с. Дъбравино-2бр.;11. 
с. Добрина-1-бр.;12.с. Медовец -2бр.;13.гр. Аксаково-2бр.;13.-
3бр.;14.с. Осеново -1бр.;15.с. Петровдол-1бр.;16.с. Снежина-1бр.17.с. 
Константиново-1.бр;18.с. Лопушна-1бр.;19.с. Климентово-1бр.;20.гр. 
Дългопол-2бр.;21.с. Неофит Рилски-1бр.;22.с. Царевци-1бр.;23.гр. 
Белослав-3бр.;24.гр. Девня-8бр.25.с. Игнатиево--3бр.;26.с. Храброво-
1бр.;27.гр. Суворово-2бр.;28.с. Николаевка -1бр.29.с. Садово-1бр.;30.с. 
Караманите-1бр.;31.с. Кривини-1бр.;32.с. Старо Оряхово-4бр.33.Гр. Вълчи 
дол-1бр.;34.с. Гроздево-1бр..
Транспорт.на пациентите се извършва на смени на база предв.изготвен от 
Въз-я график в края на вс.месец за следв.,вкл.почив. и праз.дни, с 
изк.на неделя.Графикът е съобр.с лечеб.план на всеки 1 пациент,к.и със 
специф. на здравос.му състояние и нуждата на лечеб.процес. В тази 
връзка на база досегашния опит на МБАЛ „Св.Марина” ЕАД 
мин.бр.курсове,к.извършват специализ.автомобили на месец са,к.следва:
1.Специалз.автомобил-линейка:1.1.Общ.Аврен-13 курса;1.2.Общ.Варна-26 
курса;1.3.Общ.Аксаково-13 курса;1.4.Общ.Ветрино-13 
курса;1.5.Общ.Провадия-13 курса;1.6.Общ.Девня-13 курса;
2.Микробусите с 8+1 места и платформа за инвал.колички извършват 52 
курса на територията на Общ.Варна.
Изп-ят е длъжен да спазва точно предст.му график за месеца,к.пациентите 
трябва да бъдат транспортирани до Клиниката по хем-за не по-късно от 30 
мин.преди начал.час за диализа.Лечеб.заведение представя на Изп-я 
списък на пациентите с имената,адресите,точн.дни и часове за извършване 
на диализите п/з месеца при подписване на договора.При промяна поради 
включв.на нов/и пациент/и или отпадане на пациент/и,страните сключват 
допъл.писмс.поразумение към договора,к.не води до промяна в условията 
му.
Тех.спецификации:1.Услугата обхв.дейности по осигуряване на транспорт 
на пациенти,нуждаещи се от хем-за,от дома им до Клиника по хем-за в 
МБАЛ „Св.Марина” ЕАД и обр.по утвърден седм.график и поименен 
списък.Участникът е длъжен да извършва превоза на пациентите с 
автомобили,отговарящи на вс.тех.изисквания,съгл.норм.актове и 
условията,предвидени в Обявлението и настоящата 

УНП: 112f24f5-2154-4f5c-afc9-66ab2dff7e43 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

документация.2.Изпълнителят е длъжен да осигури добри условия за 
транспорт-работеща клим. и отоплително-вентилационна система и др,к.и 
добри хиг.условия и задължителна дез-я на 
автомобилите.3.Транспортирането на пациентите на хемодиализа се 
извършва по график на 3 смени от понеделник до събота включ., в това 
число и през поч.и офиц.обявените праз.дни,без неделя. Въз-ят представя 
списък на пациентите с техн.имена,адреси и график на хемодиализ. 
смени,опред.от началника на Клиника по хемодиализа.4.Изпълнителят е 
длъжен да изготви ежемес. подр.справка,к.ще съдържа в обоб.вид 
извършените превози и изминатите кил. Утвърждаването й от Въз-я,ще е 
основание за издаване на фактура5.Отговорността за вреди,причинени на 
трансп.средства,с к.се извършва услугата,и на превозваните лица и на 
техните придружители при извършване на трансп.услуга се носи изцяло от 
Изп-я.6. Транспортът ще се извършва с превозни средства, осигурени от 
Изпълнителя (собствени или наети), като участникът трябва да разполага 
с мин. 16 бр. автомобили: 2 бр. л.авт. 4+1 м.; 7 бр. микроб-8+1 м.; 
1бр. микроб-12+1м.;1бр. микроб.-14+1м.;1бр. микроб.-17+1м.;1бр. микроб.
-17+1м.;1бр. линейка; 1бр. високопроходим авт. 4х4; 1бр. високопроходим 
микробус 4х4 мин.8+1м.
Допълн.изисквания:
1.Участниците трябва да имат право да извършват трансп.дейност за 
общ.превоз на пътници,съгласно изискванията на чл.6, ал.1 от ЗАП.
2.Необх.е да имат осигурена санит.помощ за пациентите;
3.Необходимо е да имат застрахователни полици за застраховка 
„Злополука” за а всички пътникоместа.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Брой километри за 1 месец, за всички курсове, до 

всички населени места
30 точки

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
70 точки

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1525000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
4.Необх.е да имат застраховка „Гражданска отговорност” на ППС;
5.Вс.ППС за изпълнение на поръчката следва да е преминало 
период.преглед за проверка на тех.изправност съгласно ЗДП.
6.Трансп.на пациентите ще се извършва с МПС,за к.има издад.удос-я за 
общ.превоз на пътници,освен в случаите, когато превозите се извършват с 
лиценз на Общността.
7.Да разполагат с правоспособни лица

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1.Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилни 
превози, участниците трябва да притежават валиден валиден Лиценз за 
превоз на пътници на територията на страната или Лиценз за извършване 
на международен превоз на пътници - Лиценз на Общността, издадени по 
реда на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България, или 
удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози  
на пътници, издадено по реда на Наредба №34 от 14.12.1999г., издадена 
от Министерството на транспорта.
Информацията следва да се посочи В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел А: Годност, т. 2. В случай че документът е свободно достъпен и 
виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и 
данни за съответния интернет адрес.
2.В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1.  
следва да се посочи дали участникът е вписан в търговски регистър в 
държавата-членка, в която е установен*. 
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 
регистърът е „Търговски регистър“.  
Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при условията на чл. 
67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като се представят копия на притежаваните 
документи по т.1 и т.2, освен в случаите, когато информацията е видна 
от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и 
финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
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Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците следва да разполагат с пътни превозни средства (собствени 
или ползвани от тях на друго правно основание), с които в определените 
часови графици да транспортират пациентите до лечебното заведение и 
обратно. Транспортните средства задължително следва да са технически 
изправни. Транспортирането на пациентите ще се извършва с моторни 
превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен 
превоз на пътници, освен в случаите, когато превозите се извършват с 
лиценз на Общността. Всички автомобили, които ще се използват за 
изпълнение на поръчката трябва да са със сключена застраховка 
„Гражданска отговорност“ и „Злополука“ за всички пътникоместа. В част 
ІV, Раздел „В“, точка 9 от ЕЕДОП участниците попълват необходимата 
информация, доказваща съответствието им с поставените критерии за 
подбор.
2.Участникът следва да осигури санитарна помощ за пациентите. В част 
ІV, Раздел „В“, точка 6 от ЕЕДОП участниците попълват необходимата 
информация, док. съотвествието им с поставените критеии за подбор.
3.За изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, 
участниците е задължително да разполагат с необходимия брой 
правоспособни лица, притежаващи валидни свидетелства за управление, за 
съответната категория моторно превозно средство. В част ІV, Раздел „В“, 
точка 6 от ЕЕДОП участниците попълват необходимата информация, док. 
съотвествието им с поставените критеии за подбор
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Минималното изискване, поставено от възложителя, по т. 1 е участникът 
да разполага с 16 броя автомобили в това число:
2 броя леки автомобила 4+1 места;
7 броя микробуси 8+1 места;
1 брой микробус 12+1 места;
1 брой микробус 14+1 места;
1 брой микробус 17+1 места;
1 брой микробус 18+1 места;
1 брой специализиран автомобил – линейка, като статутът следва да бъде 
отбелязан на големия талон на автомобила.
1 брой високопроходим автомобил,4x4;
1 брой високопроходим микробус, 4x4, минимум 8+1 места.
Минималното изискване, поставено от възложителя, по т. 2 е участниците 
да разполагат с поне едно лице, включено или не в структурата му, 
притежаващо съответната квалификация за оказване на медицинска помощ на 
пациентите при нужда.
Минималното изискване, поставено от възложителя, по т. 3 е участниците 
да разполагат с поне 18 (осемнадесет) водачи на пътни превозни 
средства, включени или не в структурата им, с които ще бъде изпълнявана 
поръчката.
Декларираните обстоятелства се доказват при условията на чл. 67, ал. 5 
и ал. 6 ЗОП, като се представят копия на притежаваните документи, 
посочени в част ІV, Раздел „В“, точка 6 и 9 от ЕЕДОП, освен в случаите, 
когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване 
на ЕЕДОП.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
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Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1.За к.са налице основанията по чл.54, ал.1, и чл.55,ал.1,т.1 от 
ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата;
2. К.не отговаря на постав.критерии за подбор или не изпълни друго 
условие,посочено в обявлението за общ.поръчка или в документацията;
3.К.е представил оферта,к.не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката;
4.К.не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета, съгласно чл.72,ал. 3-5 от ЗОП;
5.участник,к.не отговаря на правила и изиск-я,свър.с опазване на 
околната среда, соц. и труд.право,прилож.колект.споразумения и/или 
разпоредби на м/ународ.,екологично, социално и трудово право, които са 
изброени в приложение 10 ЗОП.
6.Участници, които са свързани лица.
7.Специф.нац.основания за отстраняване на участник са наличие на 
обстоятелствата по
7.1. чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС;
7.2.чл.4,ал.7 във връзка с чл.6,ал.2 от ЗМИП

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30.03.2018 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.04.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Пресцентър на първи етаж, високо тяло, находящ се на адрес: Варна, бул. „Христо  
Смирненски“ №1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една 
оферта. 
2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави 
гаранция за срока на действие на договора в размер на 3 % от неговата 
стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му. Гаранцията се 
предоставя в една от следните форми: 
2.1. Парична сума; 
2.2. Банкова гаранция; 
2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя.
3. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията 
за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, описани в 
Раздел III и Раздел V в документацията, чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 
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съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация. Когато участникът е посочил, че ще 
използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор (в приложимите случаи) или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 
съдържа необходимата информация. Възложителят може да изисква от 
участниците по всяко време да представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата.
4. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, възложителят 
извършва проверки по заявените от участниците данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица. Възложителят може да 
изиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни 
доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията 
не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на 
участниците.
5. При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението 
участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една 
оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. Свързани лица по смисъла на т. 45 от § 2 на ДР ЗОП не могат 
да бъдат участници в една и съща процедура.
7. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията 
на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа 
на оптимално съотношение качество/цена, като комплексната оценка се 
получава като сбор от критериите „Цена” и „Брой километри за 1 месец за 
всички курсове за всички населени места”.
8. Плащанията ще се извършват в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, 
считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна 
фактура.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

УНП: 112f24f5-2154-4f5c-afc9-66ab2dff7e43 9



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за 
открване на процедурата.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22.02.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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