
1 

 

 
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: [  15-01-71#10/14.11.2018г.] 

 Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Поделение (когато е приложимо): Клон – териториално поделение Лом 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1158  

Адрес: гр. Лом, ул. „Пристанищна“ №21 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Иван Иванов 

Телефон: 0971 68384 

E-mail: i.ivanov@bgports.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: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен 

терминал Видин-юг“ 

  

Кратко описание: Извършване на СМР на обект: „Изграждане на второ независимо ел. 

захранване на пристанищен терминал Видин-юг“. 

Изпълнението на СМР ще се извършва съгласно Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива, Техническата спецификация, изискванията и указанията на възложителя и 

при спазване на Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по 

прилагането му.  

  

Място на извършване: гр. Видин, Област Видин, Южна промишлена зона, ПИ 

идентификатор №10971.510.139, пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище 

за обществен транспорт с национално значение Видин. 
 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):   270 000.00лв  

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. 
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка участник, когато: 

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; 
2.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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; 

4.  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

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; 

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; 

7.  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
       Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
2.2. Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато: 

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 

1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. 

Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

2.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6, 

освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.  

2.4. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 
представя: 

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
1. Участниците да са регистрирани по Закона за търговския регистър или по Закона за 

регистър БУЛСТАТ. 

За изпълнение на това изискване участникът представя информация за регистрацията си. 
2. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от най-малко трета група, първа категория, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.  

За изпълнение на това изискване участникът представя декларация или удостоверение за 
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наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален 
закон, или линк, на който удостоверението е публикувано. 

Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Икономическо и финансово състояние:  

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база на годишните 

обороти в размер 270 000.00 лв. общо за последните 3 (три) приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.  
Изискването се доказва със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.  

2. Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, с покритие 

минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията 

и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. бр.17 от 
02.03.2004г.) за категорията строителство, съобразно строежа.  

За доказване на това обстоятелство, участниците представят доказателства за наличие на 

сключена застраховка „Професионална отговорност“ - копие от застрахователната полица. 

Технически и професионални способности:  
1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертите успешно строително-монтажни работи и/или инженеринг на минимум 1 
(един) обект, идентичен или сходен с тези на поръчката.  

Изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

*** „идентични или сходни“ с тези на поръчката са дейностите по строителство и/или 

проектиране и строителство на обекти от електропреносната мрежа или отделните 
електроразпределителни мрежи. 

Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката: 
а) Технически ръководител на обекта, който да притежава образователно-квалификационна 

степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник. За 

позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически 
ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка; 

б) Координатор по безопасност и здраве, който да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от 

Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 
в)  Отговорник по контрола на качеството, притежаващ съответното удостоверение за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 
документ; 

За доказване участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата. 
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за 

изпълнение на поръчката. 

За доказване участникът представя декларация за инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 

Участниците могат за конкретната поръчка 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. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да 

се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 
опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 
ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
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участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 
от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от горепосочените условия. 

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може 

да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 
условията по чл. 65, ал. 2 - 4 ЗОП. 

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: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Оценка на техническо предложение                          Тежест: 50 
Име: Оценка на ценовото предложение                              Тежест: 50 

 

1.  Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, въз основа на: 

а) Оценка на техническо предложение – 50т. 
б) Оценка на ценовото предложение – 50т. 

2. Комплексната оценка („КО“) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

- Показател „Оценка на техническо предложение” (ОТП ) с максимален брой точки 50; 

- Показател „ Оценка на ценовото предложение” (ОЦП) с максимален брой точки 50 

и се изчислява по следната формула: 

КО = ОТП + ОЦП, 
„Оценка на техническо предложение” (ОТП) се оформя на база две оценки: 

ОТП = ОС +  ОИ, 

Където 
ОС - оценка на показател „Срок за изпълнение” - максимум 5 т. 

ОИ - оценка на показател „Организация на изпълнението” - максимум 45 т. 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.11.2018г.                     Час: (чч:мм) 17:30ч. 

 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.03.2019г. - 120 (сто и двадесет) календарни дни           Час: (чч:мм) 17:30ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.12.2018г., 13:00ч. 

  
Място на отваряне на офертите: Административната сграда на гр. Лом 3600, ул. 

„Пристанищна“ № 21, ет. 4, Заседателна зала 
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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:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

Място на получаване на офертите е: Административната сграда на гр. Лом 3600, ул. 

„Пристанищна“ № 21, ет. 4, Заседателна зала. 
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители.  

Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и 

представяне на съответните пълномощни. 
Участниците в процедурата или техните упълномощени представители вписват имената си 

и се подписват в списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагана цена“. 

Председателят на комисията обявява ценовите оферти на участниците и най-малко трима 

от членовете на комисията подписват ценовото предложение и предлага на един представител на 
присъстващите участници да подпише предлаганата цена на другите.  

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

горепосочените действия. 
Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.11.2018г.]  

 Възложител         /П/ 

Трите имена: (Подпис и печат) инж. Росен Тодоров Борисов 

Длъжност: Директор на Клон – териториално поделение Лом 

 


