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Относно: Участие е процедура на договаряне без обявление по Закопа за обществените поръчки 
(ЗОП) с предмет: „ Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за 
правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за 2016 годиназа втората година 
от действието на рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕНБУГЕРА, 
На основание § 19 от ДР на ЗОП, обнародваш в ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 

15.04.2016 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП, /отменен с ДВ, бр. 13 /16.02.2016 г./ въз 
основа на сключено рамково споразумение № ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. и Решение № 
3£. j££a08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за откриване на процедура 
на договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на 
„БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2016 година", за втората година от действието на 
рамково споразумение № ОН-1ОО/2015 г. от 04.12.2015 г., „БДЖ-Товарни превози" ЕООД Ви 
кани да представите оферта за участие в горепосочената обществена поръчка, в срок от 10 
/десет/ календарни дни от получаване на настоящата покана. Срокът започва да тече от деня, 
следващ деня за получаване на настоящата цокана. 

1. Горепосоченият предмет на поръчката не е делим на обособени позиции. 
2. Изискванията за изпълнение на поръчката. 
Номиналната стойност на ваучерите за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за 

определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, обн. 
ДВ» бр.1 от 2006 г. за правоимащия персонал на Възложителя и предвид намаляването 
числеността на служителите за втората година от действието на рамковото споразумение № ОП-
100/2015 г. е в размер до 434 775,60 лв. за до 1 917 броя персонал в "БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД за едногодишен период. Прогнозният брой за изработване и доставка ваучери за 
персонала на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за втората година е 123 953. 

3. Общи изисквания към участниците при подготовката на оферта за участие: 
3.1. Участниците в процедурата са длъжни да съблюдават сроковете, условията и 

изискванията, посочени в поканата за участие и приложенията й. За неуредените въпроси в 
настоящата покана се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОГО/отм./ във 
връзка с § 19 от ДР на ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2016 г./ и Правилника по прилагането 
му /ППЗОШотм./ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2016 г./; 

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта; 
3.3. Не се допуска представянето на варианти; 
3.4. Не може да участва в процедурата лице, което е декларирало съгласие да фигурира 

като подизпълнител в офертата на друг участник. 
3.5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите, са за сметка на 

участниците. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от 
начина на провеждане или изхода на процедурата. 



3.6. За участие в процедурата следва да се представи оферта в запечатан, непрозрачен 
плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. В шшка с офертата, участникът поставя документи и 
информация, и два отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика - Плик Ха Г'Плик за 
изпълнение на поръчката"' и Плик № 2 „Първоначална предлагана цена", съгласно приложените 
към настоящата покана „Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и 
провеждане на договарянето". 

3.7. Участниците се представляват от представляващите дружествата съгласно актуалната 
им регистрация или от изрично упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно 
(оригинал или препис) за извършване на съответните действия съгласно ЗОП, за съответния етап 
от провеждане на поцедурата. В зависимост от етапа на провеждане на процедурата, съответното 
пълномощно следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както 
и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише документите в офертата или да 
представлява участника, в договарянето. 

4. Гаранция за участие в процедурата - в размер на 4 360,00 лева със срок на 
валидност 120 (сто и двадесет) дни след датата, определена за краен срок за представяне на 
офертата. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: неотменяема и 
безусловна банкова гаранция в оригинал по приложения към поканата за участие образец 
/Приложение №13/ или парична сума, внесена по сметка на Възложителя - "БДЖ - Товарни 
превози" ЕООД в „УниКредит Булбанк" АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, 
BIC: UNCRBGSF. 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в 
договаряне без обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ -
Товарни превози" ЕООД за 2016 година " 

5. Обстоятелства, паличиего на които води до отстраняване на участниците от 
процедурата: 

5.1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 от ЗОП /отм,/ във връзка с § 19 от ДР на 
ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2016 г./ и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т.5, и ал. 5 от ЗОП 
/отм./ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02,2016 г./. 

5.2. При наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /отм./ във връзка с § 19 от ДР на 
ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2016 r ./ , както и обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
/отм./ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП, обнародван в ДВ бр. 13/16.02.2016 г./; 

5.3. При липса на валидно Разрешение издадено от Министъра на финансите за извършване 
на дейност като оператор, съгласно условията и реда на Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и 
реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери 
за храна и осъществяване на дейност като оператор. 

5.4. В случай, че за участник се установи, че: 
- е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 

1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДР на 
ЗКПО) и не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) 

и/или 
- е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон 

(ТЗ) с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 
64 от ДР на ЗКПО, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от 
ДР на ЗКПО и не попада в изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

и/или 
попада в изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, но обстоятелствата по 

чл. 6, ал. 1,2 и 3 не са вписани в търговския регистър; 
и/или 

въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 



5.5. В първоначалната оферта на участниците има вписвания между редовете, изтривания 
или корекции; 

5.6. В случаи, че предложената от участника обща стойност за изпълнението на поръчката 
надвишава прогнозната стойност за една година в размер на 436 513,13 лв. без ДДС. 

5.7. В случай, че стойността в лева на предложеното от участника възнаграждение за 
изработване /отпечатване/ и доставка на ваучери за храна: 

- не е закръглена до втория знак след десетичната запетая, съгласно разпоредбата на чл.24 
от Закона за Българската народна банка или 

- е с нулево цифрово изражение. 
5.8. Оферти с по-кратък срок на валидност няма да бъдат допуснати до оценяване и 

класиране от Възложителя и ще бъдат предлагани за отстраняване от процедурата. 
5.9. В случай, че след покана и в определения в нея срок участникът не удължи срока на 

валидност на офертата си. 
6. Критерий за оценка на офертите - „най-ниска цена", съгласно чл. 5, ал. 1 от 

рамковото споразумение Хе ОП-100/2015 г. от 04.12.2015 г. 
7. Срокът на валидност на офертата е 120 (сто и двадесет) дни след датата, определена 

за краен срок за представянето на офертите. 
8. Гаранция за изпълнение на договора: Участникът, определен за изпълнител, 

следва при подписване на договора да внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от 
стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на 
срока на договора. 

9. Място, ден ш час на подаване на офертите за участие: Офертата на участника, 
заедно с приложените към нея документи, изискани от ЗОП и Възложителя, ще се приемат в 
срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от получаване на настоящата покана, всеки работен 
ден от 8,00 ч. до 16,30 ч. на адреса на управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София 
1080, ул. "Иван Вазов" № 3, деловодство. 

Оферти, подадени след крайния срок за представяне, няма да бъдат приемани за участие в 
процедурата и ще бъдат връщани незабавно на участниците. 

10. Разглеждане и оценяване на оферти: Разглеждането на постъпилите оферти ще се 
извърши от назначена със заповед на Възложителя комисия, в срок до 5 дни след изтичане на 
срока за подаването им от поканените участници. За точната дата и час за отваряне на офертите 
ще бъдете уведомени допълнително в раздела на поръчката, в „Профила на купувача" на „БДЖ-
Товарни превози" ВООД: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-va'ucheri-
za-hrana-za-pravoima6tia-personal'-na'-bdj-tovarni-za-2016-godma.html. 

Лице и телефони за контакт: Мартина Георгиева - тел: 0889 400 707. 
Приложения: 
1. Решение № 08.2016 год. за откриване на процедурата /Приложение № 1 /; 
2. Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата и провеждане на договарянето 
/Приложение Хе 2/; 
3. Проекто-договор с приложен „Списък на населените места, в които има правоимащ персонал 
на „БДЖ-Товарни превози" ВООД"; 
4. Образец на представяне на участника, във връзка с чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП /отм./ във връзка с 
§ 19 от ДР на ЗОП - Приложение № 4; 
5. Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /отм./ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП-
Приложение Ш 5; 
6. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение Хе 6; 
7. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /отм./ 
във връзка с § 19 от ДР на ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП /отм./ 
във връзка с § 19 от ДР на ЗОП - Приложение № 7; 
8. Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договора, във връзка с чл.56, 
ал.1, т.12 от ЗОП /отмJ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП - Приложение Ха 8; 
9. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за 
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -
Приложение Хе 9; 
10. Образец на декларация но чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./ във връзка с § 19 от ДР на ЗОП-
Приложение Хе 10; 

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-va'ucheri-


11. Образец на техническа оферта - Приложение №11; 
12. Образец на ценова оферта - Приложение № 12; 
13. Образец на банкова гаранция за участие - Приложение № 13; 
14. Образец на банко^гаранция за изпълнение - Приложение № 14. 
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