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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: Българска федерация по ски Национален регистрационен номер: 000708273

Пощенски адрес: бул. България 81 В, ет. 2

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1404 Държава: България

Лице за контакт: Венета Димитрова Телефон: +359 29806082

Електронна поща: acc@bfski.com Факс: +359 29806082

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.bfski.com

Адрес на профила на купувача: (URL) www.bfski.com/publicpro

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): www.bfski.com/publicpro

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

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 
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Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност: развитие и разпространение на ски-спорта

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно
по проект „Научи се да караш ски, сезон 2018-2019“ с осем обособени позиции

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да караш
ски, сезон 2018-2019“ с осем обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - ски зона Банско
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец
Обособена позиция № 5 - ски зона Парк Родопи
Обособена позиция № 6 - ски зона Беклемето
Обособена позиция № 7 – ски зона Осогово
Обособена позиция № 8 – ски зона Беклемето – ски бягане

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 84625.85      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:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Банско Обособена позиция номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413
Основно място на изпълнение:
Благоевград, Банско, Добринище и Разлог, Елишница, Баня, Гоце Делчев, Белица, Симитли

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
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класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12958.33      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: 4

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:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Пампорово Обособена позиция номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG424
Основно място на изпълнение:
Смолян, Рудозем, Мадан, Девин и Чепеларе

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
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При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11144.17      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: 4

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:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Витоша Обособена позиция номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
София

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
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координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32166.67      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: 4

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:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Боровец Обособена позиция номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG412
Основно място на изпълнение:
Самоков, Ихтиман

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
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е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11144.17      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: 4

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:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Парк Родопи Обособена позиция номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:
Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
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ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6066.67      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: 4

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:
Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 5: 6 066,67 лв. без ДДС, на обособена
позиция № 6: 7 129,17 лв. без ДДС, обособена позиция № 7: 2 350 лв. без ДДС обособена
позиция № 7: 1 666,67лв. без ДДС и общата им стойност не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката, , тези позиции ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
– чрез директно възлагане.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Беклемето Обособена позиция номер: 2 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2
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II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG314
Основно място на изпълнение:
Плевен

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7129.17      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: 4

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:
Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 5: 6 066,67 лв. без ДДС, на обособена
позиция № 6: 7 129,17 лв. без ДДС, обособена позиция № 7: 2 350 лв. без ДДС обособена
позиция № 7: 1 666,67лв. без ДДС и общата им стойност не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката, , тези позиции ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
– чрез директно възлагане.
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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Осогово Обособена позиция номер: 2 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG415
Основно място на изпълнение:
Кюстендил

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2350      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: 4

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
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II.2.14) Допълнителна информация:
Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 5: 6 066,67 лв. без ДДС, на обособена
позиция № 6: 7 129,17 лв. без ДДС, обособена позиция № 7: 2 350 лв. без ДДС обособена
позиция № 7: 1 666,67лв. без ДДС и общата им стойност не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката, , тези позиции ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
– чрез директно възлагане.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ски зона Беклемето – ски бягане Обособена позиция номер: 2 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 60100000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG314
Основно място на изпълнение:
Плевен

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)
В деня на започване на обучението автобусите паркират в двора на училището или в
непосредствена близост до него.
В зависимост от броя на децата се изпращат на място и квалифицирани учители от съответното
ски училище, които ще разпределят децата на групи по предварително подготвен списък,
спрямо техните възможности и умения.
Децата заедно със придружаващите ги ръководители /съгласно Наредба № 2 на МОНМ за 15 деца
е необходим 1 ръководител/ се качват в автобусите съгласно вече направеното разпределение.
Часовете на взимане и връщане на деца от училищния двор са съответно 07:30 ч. и 16:00 ч.,
но могат да се уточняват допълнително между отговорника от страна на училището и
координатора на проекта.
Автобусите всекидневно транспортират децата до съответната начална станция на лифта и са
на разположение до приключване на заниманията в планината.
При пристигане на автобусите до лифта децата и ръководителите ще бъдат посрещнати от ски
учителя, който ще се занимава с тяхното обучение през следващите 4 дни. Разпределят се в
групи /1 ски учител, 1 придружаващ ръководител и 10 деца/. Ски учителят и отговорникът на
класа взимат от автобуса и след занимания прибират децата по списък.
След приключване на обучението децата се връщат до начална станция на лифта, където
оставят взетата ски екипировка в гардероба, и от там с автобусите до училищния двор.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: възрастов състав на автобусите    Тежест: 10
Име: екологични качества на автобусите    Тежест: 10
Име: наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт    Тежест: 10

Цена Тежест: 21 70

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1666.67      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: 4

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
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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:
Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 5: 6 066,67 лв. без ДДС, на обособена
позиция № 6: 7 129,17 лв. без ДДС, обособена позиция № 7: 2 350 лв. без ДДС обособена
позиция № 7: 1 666,67лв. без ДДС и общата им стойност не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката, , тези позиции ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
– чрез директно възлагане.

 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:
Възложителят не поставя изисквания към годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците за трябва да са изпълнили услуги, сходни с предмета на поръчката през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката
услуги следва да се разбира: транспорт на пътници.
Участникът трябва да разполага с водачи на превозни средства със съответната
правоспособност.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Участниците за трябва да са изпълнили минимум 1 (една) услуги, сходни с предмета на
поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под сходни с предмета на поръчката услуги следва да се разбира: транспорт на пътници.
Участникът трябва да разполага с водачи на превозни средства със съответната
правоспособност.
Изискването се отнася за всяка обособена позиция по отделно.
В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да може
да докаже, че е изпълнил доставка/доставки с общия обем за позициите, за които подава
оферта.

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: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

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
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IV.1.1)Вид процедура:

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

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: 28/01/2019 (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: 29/01/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
София, бул. България 81 В, ет. 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.зч

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
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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

І. За участника в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване посочени в
чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. ІІ. За участниците не следва да са
налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици. ІІІ. Гаранцията за изпълнение на договора е в
размер на 1 (едно) на сто от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
Прогнозна стойност на настоящата процедура: 67 413,33 лв. без ДДС.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда,
валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на
съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата
стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се
възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката.
Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 5: 6 066,67 лв. без ДДС, на обособена
позиция № 6: 7 129,17 лв. без ДДС, обособена позиция № 7: 2 350 лв. без ДДС обособена
позиция № 7: 1 666,67лв. без ДДС и общата им стойност не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката, тези позиции ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП –
чрез директно възлагане.
Срокът е съкратен на основание чл. 178, ал. 4 от ЗОП. Поради краткия период от подаване на
проекта пред ММС, получаване на одобрение до приключване на активния зимен сезон не може да
бъде спазен срока от 21 дни. Целта е да се изполват подходящите и безопасни условия за
обучение на деца на ски и сноуборд в рамките на зимния сезон.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

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:
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2019 (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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