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Обявление за поръчка

Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

1104

Поделение:

ИК-203 от дата: 10/12/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

не

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 1104-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

„Свободна зона - Русе” ЕАД

117001983

бул. Тутракан 71

Русе

код NUTS:

BG323

Пощенски код:

7003

Десислава Петкова; Алтан Махрямов - за
извършване на оглед
Лице за контакт:

Електронна поща:

trade@freezone-rousse.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 82880816

+359 82831112

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) http://www.freezone-rousse.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.freezone-rousse.bg/index.php?page=140&lang=bg

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане:

НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.freezone-rousse.bg/index.php?
pagee=zop&lang=bg&page=140&subpage=57&newsid=45
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=882605&mode=view
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Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ

електронно посредством:

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Организиране, изграждане, експлоатацията и стопанисване на активите на
"Свободна зона - Русе" ЕАД
Друга дейност:

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

"Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на
сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на
територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД"
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

79713000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги
II.1.4) Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел избор на Изпълнител за извършване на
денонощна физическа въоръжена охрана и контролно-пропускателен режим, включително
през почивните и празнични дни на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество,
находящо се на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД, в съответствие със Закона
за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, Обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г.,
подзаконовите нормативни актове и изискванията на Възложителя.
Изпълнителят следва да извършва и дейността по събиране на нужните такси при
осъществяване на пропускателния режим, а именно: „входна такса”, такса „паркинг” и
такса „кантар”.
Обектът представлява район с площ - 235 000 кв.м, разделен условно в две части: Зона
„А” и Зона „Б”, с изградени и функциониращи 29 бр. сгради /складови, индустриални,
административни и др. сгради/ с обща РЗП 31 000 кв.м.; открити складови площи и
паркинги; претоварна ж.п. гара и депо за светли нефтопродукти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 190000
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) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не
Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79713000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG323

Основно място на изпълнение:

на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан” №71
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=882605&mode=view
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна физическа
въоръжена охрана и контролно-пропускателен режим, включително през почивните и
празнични дни на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на
територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД , в съответствие със Закона за частната
охранителна дейност /ЗЧОД/, Обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г., подзаконовите
нормативни актове и изискванията на Възложителя. Изпълнителят следва да извършва и
дейността по организиране и събиране на такси при осъществяване на пропускателния
режим, а именно: „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар”.
Обектът представлява район с площ - 235 000 кв.м, разделен условно в две части:
Зона „А” и Зона „Б”, с изградени и функциониращи 29 бр. сгради /складови,
индустриални, административни и др. сгради/ с обща РЗП 31 000 кв.м.; открити
складови площи и паркинги; претоварна ж.п. гара и депо за светли нефтопродукти.
Охраната следва да бъде изпълнявана от най-малко 1 /един/ пост и 1 /един/ мобилен
охранителен патрул, както следва:
ПОСТ - разположен в КПП на Зона "А", в съседство на административната сграда.
Постът е денонощен и въоръжен. Възложителят осигурява система за видео наблюдение
и касов апарат за събиране на такси.
Мобилен охранителен патрул – за пешеходен обход на Зона „А” и Зона „Б” по
предварително уточнени маршрути. Мобилният патрул е денонощен, подвижен, въоръжен.
Обхватът и изискванията към изпълнението на услугата са подробно описани в
Техническите спецификации - Приложение №1, неразделна част към документацията за
обществена поръчка.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

НЕ
Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190000
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
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:

НЕ

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

не
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност на поръчката се явява максимална възможна стойност за
офериране от участниците. Участник, предложил цена по-висока от максимално
определената ще бъде отстранен от участие в процедурата.
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=882605&mode=view

3/9

10.12.2018 г.

Обявление за поръчка

Предложената от участника обща цена следва да включва всички присъщи разходи за
цялостното изпълнение предмета на поръчката.

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.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:

Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата лиценз или
удостоверение, издаден/но по реда на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/
за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически или юридически лица
/по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД/, който му разрешава да извършва
охранителна дейност на територията на цялата страна или на област Русе, или
еквивалентен документ/регистрация за чуждестранни участници.
Kогато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да притежава
еквивалентен документ/да е вписан в аналогични регистри, съгласно законодателството
на държавата членка, в която е установен, а преди подписването на договора се
представя документ, удостоверяващ правото за изпълнение на дейността в Република
България.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от
всеки участник в обединението, който ще извършва охрана, съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединение. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят
на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
- Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта Участникът попълва съответното поле от Част IV „Критерии за подбор”, Раздел А
„Годност” на ЕЕДОП. Посочва се вид на документа, органът, който го е издал, номер и
дата на издаване, обхват (дейности и териториален). Участникът посочва 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 безплатно на Възложителя.
- Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за Изпълнител
преди сключване на договора или при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП - Участникът
представя копие на лиценз или удостоверение, издаден/но по реда на Закона за
частната охранителна дейност /ЗЧОД/. В случай, че участникът е чуждестранно лице той
може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение,
издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в
Конфедерация Швейцария, даващи му право за изпълнение на такава дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е установен, а преди подписването на
договора се представя от чуждестранното лице документ, удостоверяващ правото за
изпълнение на дейността в Република България.
Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
III.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:

НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, изчислен на база на годишните обороти, реализиран през последните 3 /три/
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден
или е започнал дейността си.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на
подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно
вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП 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.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, изчислен на база на годишните обороти, реализиран през последните 3 /три/
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден
или е започнал дейността си. Изискваното минимално ниво е 190 000,00 лв. /сто и
деветдесет хиляди лева/ без ДДС.
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=882605&mode=view
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Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира:
оборот, реализиран от осъществяване на охранителни дейности.
- Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта Участникът попълва съответното поле от Част IV, раздел Б „Икономическо и финансово
състояние” на ЕЕДОП.
- Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за Изпълнител
преди сключване на договора или при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП - Участникът
представя доказателствата по чл. 62, ал.1 от ЗОП, а именно годишните финансови
отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за
оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от
Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

1. Участникът, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил дейност/услуга/и с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на
подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно
вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
2. Участникът следва да има внедрена Система за управление на качеството съгласно
международен стандарт EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в областта на
охранителните дейности.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва в
съответствие с чл. 59, ал.6 от ЗОП. При участие на подизпълнители, същите следва да
отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, които ще
изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП 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.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Участникът, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил дейност/услуга/и с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира
осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим на обект/и (сгради и/или
открити площи) с обща площ минимум 50 000 /петдесет хиляди/ кв.м.
Възложителят ще приеме за изпълнено минималното изискване, независимо дали
дейностите са изпълнени на територията на един или повече обекти, в рамките на една
или повече услуги и независимо от това дали са възложени от един или повече
Възложители.
- Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта Участникът попълва съответното поле от Част IV, раздел В „Технически и професионални
способности” на ЕЕДОП.
- Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за Изпълнител
преди сключване на договора или при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП - Участникът
представя доказателствата по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнените и декларирани в
ЕЕДОП услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката – списък с посочване на
стойностите, датите и получателите и доказателства за извършените услуги.
2. Участникът следва да има внедрена Система за управление на качеството съгласно
международен стандарт EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в областта на
охранителните дейности.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 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, и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини. В случаите по предходното изречение участникът трябва да
е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
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- Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта Участникът попълва съответното поле от Част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление” на ЕЕДОП.
- Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за Изпълнител
преди сключване на договора или при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП - Участникът
представя доказателствата по чл. 64, ал.1, т.10 от ЗОП а именно – валиден
сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството или еквивалент,
съгласно пояснението по-горе.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.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: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: ДА
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закона за частната охранителна дейност.
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят следва да изпълнява предмета на поръчката в съответствие със Закона за
частната охранителна дейност /ЗЧОД/, Обн. ДВ. бр. 10 от 30 януари 2018 г.,
подзаконовите нормативни актове и изискванията на Възложителя.
Възложителят предвижда услугата, предмет на обществената поръчка да бъде осъществявана
от минимум 9 броя охранители, като 1 от тях следва да изпълнява и функциите на
ръководител на охранителната дейност. По своя преценка Изпълнителят може да предложи
ръководител на охранителната дейност, който е отделен от охранителите. Предложеното от
Изпълнителя лице следва да отговаря на изискванията за длъжността “ръководител на
охранителната дейност”, съгласно ЗЧОД.
За изпълнение на услугите участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури на всеки
охранител, който е на смяна: средства за комуникация – радиостанции, мобилни телефони
или друго; въоръжение, средства за принуда и самозащита - оръжие, палка и белезници.
III.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:

НЕ

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:

НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:

НЕ

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:

НЕ

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:

НЕ

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

не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата:

03/01/2019 (дд/мм/гггг)

Местно време:

17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4
Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1

BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/01/2019 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

09:00 (чч:мм)

гр. Русе, бул. Тутракан № 71, административна сграда на "Свободна зона - Русе" ЕАД
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на
офертите, ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на възложителя поне 48
часа преди новоопределения час, съгласно чл.53 от ППЗОП.

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

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

VI.3) Допълнителна информация 2

1.От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице, което и да е
от обстоятелствата по чл. 54,ал.1 от ЗОП. От участие се отстранява и участник, за
когото е налице някое от следните специф. национални основания за изключване:
-извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност;
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-извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.
228, ал. 3 от Кодекса на труда;
-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в
обществената поръчка;
-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;
-забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице
изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
-който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления,
съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални специфични
основания за изключване: осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208, чл. 21За -217,
чл. 219-252 и чл. чл. 254а-255a и чл. 256-260 или престъпления, аналогични на
описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1от ЗОП и липсата на
специф. основания за изключване с попълване на ЕЕДОП в приложимите полета. Преди
сключване на договор или при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП, Възложителят ще
изиска от участникът, избран за изпълнителни документите по чл. 58 от ЗОП.
Изискванията посочени по-горе се отнасят и до подизпълнителите и за третите лица.
При изискване на документи за доказване на липсата на основанията за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор, възложителят ще спазва нормата на чл. 67,
ал.8 от ЗОП.
2.Източник на финансиране - собствени средства на “Свободна зона - Русе” ЕАД.
Възложителят изплаща на Изпълнителя цената по договора ежемесечно на равни месечни
вноски въз основа на отчет.
3.Огледът на обекта е задължителен и се осъществява в работни дни, от 9:00 до 11:00
ч. и от 14:00 до 16:00 ч., след предварително съгласуване на датата и часа, лице за
контакт – Алтан Махрямов.
4.По настоящата процедура се предвижда гаранция за изпълнение на договора за
обществена поръчка в размер на 5% от стойността му в лв. без ДДС. Условията и
сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат с договора за
възлагане на обществената поръчка.
5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, се изисква копие на
договор за обединение /или друг документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал.4 от ППЗОП/, в който следва да са
предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки
член на обединението; документ за представляващия обединението партнъор.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Пощенски код:

Електронна поща:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Държава: България
Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Факс:

+359 29884070

+359 29807315

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

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал. 1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от
изтичане на срока по чл.179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедура.
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VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/12/2018 (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

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

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