
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: [ 5  ]

Възложител: „ Топлофикация -  Сливен” ЕАД 
Поделение : Управление
Партида в регистъра на обществените поръчки: 198 
Адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23 
Лице за контакт /Надежда Иванова 
Телефон: 0887 501 864 
E-mail: toplo.sliven@abv.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
[X] Друг адрес: toplo.sliven@abv. bg; ivanova_tec@abv.bg
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] У слуги

П редм ет на п оръ ч ката: « Превоз на работници и служители на "Топлофикация - 
Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут »

^  Кратко описание: Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация 

Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по 

предварително определен маршрут.

>  Срокът на Договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му 

или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора, в зависимост от това 

кое от двете събития настъпи по-рано.

>  ГАРАНЦИЯ - Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на 

договора в размер на 4 (четири) %  от максималната стойност на Договора без ДДС, 

(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение -  парична
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сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.

У Място на изпълнение -  Съгласно Техническа спецификация.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. Не се приемат варианти.

У Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 999,00 лв.
У Условия за формиране на цените, плащане:

• Валута: Български лев;

• Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е предложената най- 

ниска единична цена за изпълнение на поръчката. В тази стойност трябва да са включени 

всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръчката.

• Формиране на цената, която ще участва при оценяването - Възложителят ще 

класира офертата на база предложената най-ниска единична цена и при положение, че 

участникът бъде избран за изпълнител, същият е длъжен да изпълни обществената поръчка по 

тези цени.

• Други условия за формиране на цената - Единичната цена се коригира в края на 

всяко тримесечие в случаите при увеличение или намаление на дизеловото гориво с повече от 10 

% за изтеклото тримесечие при база цена Лукойл - цената се преизчислява за маршрутите 

съгласно калкулациите.

Забележка* Цената за услугата се изчислява въз основа цена на 

Лукойл за литър дизелово гориво към 31.05.2019г.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] 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 : 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 2
/образец/ ]
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участниците трябва да притежават: Лиценз за извършване на обществен превоз на 

пътници в Република България, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози.

Технически и професионални способности:

1. Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне две услуги с предмет 

и обем идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Доказване: Участникът предоставя информация за обстоятелствата по т. 1 за услуги, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета на поръчката. Като доказателство за изпълнени услуги 

участникът попълва Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 (Приложение № 4/образец/) като към нея 

предоставя удостоверения, издадени и подписани от получателите на услугата, съдържащи 

информация за стойността, крайната дата на изпълнение на услугата и описание на предмета на 

услугите, в оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за включени в списъка услуги с данни за стойността и периода на 

услугата.

3. Участниците трябва да притежават, или да са наели за срока на възлагане на превозите 

минимум 3 /три/ автобуса, отговарящи на изискванията от техническата спецификация.

1) 4. Доказване: Участникът предоставя информация за обстоятелствата по т. 3 като 

попълва Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП (Приложение №5 )  за превозните средства 

отговарящи на изискванията от техническата спецификация.

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:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели
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[] Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10/06/2019] Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10/08/2019] Час: (чч:мм) [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11/06/2018] Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [„Топлофикация-Сливен” ЕАД -  Администрация, ет. 2, стая 
204]

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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация: Изисквания към предмета на поръчката

^  Участниците да притежават сключени застраховки “Гражданска отговорност” на 

моторните превозни средства с които ще се изпълнява предмета на поръчката и “Злополука на 

пътниците в обществения транспорт”.

>  Да отговарят на изискванията на Наредба №33 от 03.11.1999 год. - за обществен превоз 

на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Офертата трябва да съдържа:

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2) Представяне на участника -  попълнен и подписан образец (Приложение № 1), с 

посочване на идентификационен номер по ДДС или друг идентификационен номер, както и 

пощенски адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

обществената поръчка;

3) Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (Приложение № 2);

4) Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7(Приложение № 3);

5) Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доставките, които са идентични или сходни с

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
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заедно с документи, които доказват извършената доставка; {Приложение № 4)

6) Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за превозните средства, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката (.Приложение №  5)

7) Декларация съгласно чл. 6, nap. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент 

относно защитата на данните (.Приложение №  6);

8) Техническо предложение - по образец {Приложение №  7);

9) Копие от лиценз за извършване на обществен превоз на пътници в Република България, 

издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози.

10) Ценово предложение - по образец {Приложение №  8).

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез 

куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен, бул. 

“Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез 

куриерска служба в деловодството на "Топлофикация - Сливен" ЕАД на адрес: гр. Сливен 8800, 

бул. “Стефан Караджа” № 23, ПК 8800. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес 

за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) |30.05.2019]

Възложител:
Трите имена: [инж. Павлин Василев 
Длъжност: [Изпълнителен Директор]
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