
А О П
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: 01-21-20/23.11.2018 г.

Възложител: „БДЖ-Товарни превози” ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01558 
Адрес: гр. София -  1080, ул. „Иван Вазов” № 3
Лице за контакт (може и повече от едно лица): по документацията за участие: Катя 
Стоянова - отдел „Обществени поръчки и проекти”, а по техническата част -  инж. Росен 
Стоянов - главен експерт „Контрол разходи на гориво на тя го в подвижен състав” 
Телефон: 0882 025755; 0882958892 
E-mail: орр tp@bdz.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:
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на 11 /единадесет/ броя измервателна 
апаратура за отчитане разхода на дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД”.

Кратко описание: Доставка и монтаж на 11 /единадесет/ броя измервателна апаратура за 
отчитане разхода на дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД, съгласно приложените към обявата „Техническо задание към система 
за определяне разхода на гориво, състояща се от GPS модул, разходомер/и, ниво- 
показател на сонда и дисплей за определяне нивото на гориво в резервоарите на 
локомотиви - серии 55-та и 06-та“ (Приложение № 1) и „Техническо задание към 
система за определяне разхода на гориво, състояща се от GPS модул, разходомер/и, 
ниво-показателна сонда и дисплей за определяне нивото на гориво в резервоарите на 
локомотиви -  серия 07-ма“ (Приложение № 2).
Място на извършване: Локомотивно депо Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора 6002, 
кв.„Индустриален” и Хладилно депо София, с адрес: гр.София. ул. „Майчина слава“ 
№ 2 .
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Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 52 363,87

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [...... ]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, 

посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП 
(ППЗОП) и посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска 
пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от 
тях лица, включително и чрез гражданско дружество/ консорциум в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при 
наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:
За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от 

ЗОП. За доказване на посочените обстоятелства участниците представят попълнени и 
подписани декларации по образец -  Приложение № 6 и Приложение № 7. Участник, за 
когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 
докаже, че:

1) е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, 
който не е влязъл в сила;

2) е платил или е в процес на изплащане на дължимото 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 конкретните предписания, технически 
организационни и кадрови мерки, чрез които се предовратяват нови престъпления или 
нарушения.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП и се представя документ (нотариално 
заверен препис или оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 
поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да
[редставлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка.
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Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 
заявлението. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна 
отговорност за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка.
Всички членове на обединението следва да поемат задължение да не прекратяват 
участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора. 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не изисква

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не изисква

Технически и професионални способности:
1. Участникът да е изпълнил дейности със сходен или идентичен предмет с 

настоящата поръчка през последните 3 години от датата на подаване на офертата, в обем 
не по-малка от 5 броя разходомери. Под сходен предмет се има предвид доставка и 
монтаж на GPS устройства с нивомерни сонди и обемни разходомери в локомотиви. 
Участникът следва да представи списък (по образец - Приложение № 11) с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнена поне една 
доставка. Представя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на 
доставка или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за доставката (копие, заверено е гриф “Вярно с оригинала”, 
подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия и мокър печат).

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие 
е изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

За удостоверяване съответствието с горепосоченото изискване, участникът трябва да 
представи валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент за 
успешно внедрена система за управление на качеството -  копие, заверено с гриф “Вярно 
с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия и мокър 
печат.

3. Участникът следва да прилага система за управление на информационната 
сигурност в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 или еквивалент 

За удостоверяване съответствието с горепосоченото изискване, участникът трябва да 
представи валиден сертификат за внедрена система за управление на информационната 
сигурност по стандарт БДС EN IS0/1 ЕС 27001:2017 или еквивалент -  копие, заверено с 
гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и 
фамилия и мокър печат.

Сертификатите трябва да са издадени 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.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се 
представя от членовете на обединението, които ще извършват дейности в обявения 
обхват на предмета на поръчката.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители и/или се позовава на 
ресурсите на трети лица, същите следва да представят в офертата декларации по 
образец -  Приложения № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10а/б, че за тях не са налице основания 
за отстраняване от обществената поръчка. Подизпълнителите трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще 
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от участие в 
обществената поръчка. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не 
следва да са налице основанията за отстраняване от участие в обществената поръчка.
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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:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [.......] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.11.2018 г. Час: (чч:мм) 16:45

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 07.02.2019 г. Час: (чч:мм) 16:45

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.12.2018 г., в 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. Иван Взов № 3

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):
I. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените 
към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя: 
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-i-montaj-na-11 -aparaturi- 
za-bdz-cargo.html. Към офертата си участниците представят следните документи:

1. Представяне на участника (в оригинал) с опис на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата, по образец -  Приложение № 5;

2. Когато е приложимо - участникът е обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, се представя документ (нотариално заверен препис или
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оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на обединението;
3. Когато е приложимо - Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено 
пълномощно на лицето (оригинал или нотариално заверен препис), подписващо 
офертата за извършване на съответните действия съгласно ЗОП - прилага се, когато 
офертата не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му 
регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа 
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише документите в офертата.

4. Декларация в оригинал по чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП, по образец -  Приложение № 6;

5. Декларация в оригинал по чл.97 от ППЗОП, във връзка с чл.54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП, по образец -  Приложение № 7;

6. Декларация в оригинал по чл.З, т.8 и 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, по 
образец -  Приложение № 8;

7. Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП), по образец -  Приложение № 9;

8. Когато е приложимо при ползване на подизпълнител/и - декларация по чл. 101, 
ал.9 във връзка с § 2, т.34 от ДР на ЗОП, по образец -  Приложение 10а, в т.ч. 
декларациите по образци -  Приложения №№ 6, 7, 8 и 9;

9. Когато е приложимо при позоваване на капацитета та трето лице/трети лица - 
декларация по чл. 101, ал.9 във връзка с § 2, т.34 от ДР на ЗОП, по образец -  
Приложение 10а, в т.ч. декларациите по образци -  Приложения №№ 6, 7, 8 и 9;

10. Декларация за съответствие с критериите за подбор за участие в обществена 
поръчка по реда на чл. 191, ал. 1 т. 2 от Закона за обществени поръчки, съдържаща 
списък в оригинал на изпълнените доставки, изготвен по образец (Приложение № 11 към 
обявата) и подписан от представляващия участника с приложено доказателство 
(представя се под формата на заверено от участника копие на референция/удостовере- 
ние, издадена/о от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката);

11. Валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент за 
успешно внедрена система за управление на качеството -  копие, заверено с гриф “Вярно 
с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия и мокър 
печат.

12. Валиден сертификат за внедрена система за управление на информационната 
сигурност по стандарт БДС EN IS0/1 ЕС 27001:2017 или еквивалент -  копие, заверено с 
гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и 
фамилия и мокър печат.

13. Техническо предложение в оригинал, по образец -  Приложение № 3;
14. Ценово предложение в оригинал, по образец -  Приложение № 4.
Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Всички документи, 

представени на чужд език, следва да бъдат представени и в превод на български език. 
Всички представени документи към офертата, които не се изискват в оригинал или с 
нотариална заверка, следва да бъдат представени в заверен препис с гриф "Вярно с
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оригинала", подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват участника 
или от лице с нотариално заверено пълномощно. Офертата се подава в деловодството на 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД, в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично 
или от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, с 
надпис:

До „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД,гр. София, пк 1080, ул. Иван Вазов № 3

Оферта за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП 
е предмет: „Доставка и монтаж на 11 /единадесет/ броя измервателна апаратура 
за отчитане разхода на дизелово гориво от локомотиви, собственост на „БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД”.
наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 
приложимо), адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 
електронен адрес.

Възложителят не приема оферти за участие в обществената поръчка, които са 
представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана, или в опаковка с 
нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 
възложителя.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на 10.12.2018 г. от 
10:00 часа на горепосочения адрес и на него могат да присъстват представители на 
участниците.

II. Договор за изпълнение на обществената поръчка (по проект на договор -  
Приложение № 13 към обявата) ще бъде сключен с участника, класиран на първо място. 
В рамките на нормативно установения срок по чл.194, ал.1 от ЗОП, предвиден за 
сключване на договора, определеният за изпълнител на обществената поръчка, следва да 
представи:

1. Актуални документи (в оригинал или нотариално заверен препис), издадени от 
компетентен орган, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 
1, т. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение 
от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и 
на участника).

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и се 

освобождава до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията се 
предоставя в една от следните форми:

• парична сума (по банкова сметка на Възложителя, посочена във уведомителното 
писмо за определяне на Изпълнител);

• безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал във форма, предварително 
съгласувана с възложителя (да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на 
гаранцията за изпълнение по договора, без да е необходимо възложителят да обосновава 
и доказва претенцията си), със срок на валидност за целия срок на действие на договора 
плюс 30 (тридесет) дни;

• застраховка - оригинален екземпляр на влязла в сила застрахователна полица, 
издадена в полза на възложителя, в която възложителят е посочен като трето ползващо 
се лице (бенефициент), като уговорката в полза на третото лице да е неотменяема, и 
която да отговаря на следните изисквания: да обезпечава изпълнението на този договор 
чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да съдържа задължение на 
застрахователя - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго
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основание за задържане на гаранцията за изпълнение по договора, без да е необходимо 
възложителят да обосновава и доказва претенцията си, със срок на валидност за целия 
срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни.

Приложения към обявата:
1. Техническо задание към система за определяне разхода на гориво, състояща се от 

GPS модул, разходомер/и, ниво-показателна сонда и дисплей за определяне нивото на 
гориво в резервоарите на локомотиви - серии 55-та и Об-та -  Приложение № 1;

2. Техническото задание към система за определяне разхода на гориво, състояща се 
от GPS модул, разходомер/и, ниво-показателна сонда и дисплей за определяне нивото на 
гориво в резервоарите на локомотиви - серия 07-ма -  Приложение № 2;

3. Образец на Техническо предложение -  Приложение № 3;
4. Образец на Ценово предложение -  Приложение № 4;
5. Образец на Представяне на участника с опис на документите, съдържащи се в 

офертата -  Приложение № 5;
6. Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) -  Приложение № 6;
7. Образец на Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Приложение № 7;
8. Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 -  
Приложение № 8;

9. Образец на Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари (ЗМИП) -  Приложение № 9;

10. Образец на Декларация по чл. 101, ал.9 във връзка с § 2, т.34 от ДР на ЗОП -  
Приложение 10а;

11. Образец на Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП -  Приложение 106;
12. Образец на Декларация за съответствие с критериите за подбор -  Приложение №

11;
13. Образец на Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в"и „г“ от ППЗОП за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор и за срока на валидност на офертата -  
Приложение № 12;

14. Проект на договор - Приложение № 13._____________________________________
Дата на настоящата обява z 7
Дата: (дд/мм/гггг) 4л2018 г, 7 П /7>ч._________________________________________

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печа, 
Длъжност: Управител

ов Илиев

Информацията е заличена на осн. 
чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 
от ЗОП
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