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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0042
Поделение: ________
Изходящ номер: 14-00-556 от дата 12/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Адрес
ул. „Дякон Игнатий” № 11
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
дирекция „Концесии и контрол
02 9409559; 02 9409538
върху дейността на търговските
дружества и държавните
предприятия“ („ККДТДДП“)
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Калоян Георгиев – младши експерт, отдел „Концесии”, дирекция
„ККДТДДП“; Яна Алексиева - държавен експерт, отдел „Концесии”,
дирекция „ККДТДДП“
E-mail
Факс
mail@mtitc.government.bg
02 9885094
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mtitc.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=693&id=9012

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е:
Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна
експертиза за 2014 г. по Договора за концесия на гражданско
летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за
обществено ползване Варна, както и обобщаване на финансовосчетоводните, техническите и правните експертизи по одобрените и
УНП: aa770134-78ff-46c4-9326-8cd9a90f7e75

1

Партида: 0042

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

признатите от концедента План за незабавни подобрения (ПНП) и
Годишни инвестиционни планове (ГИП) за периода 2007 – 2013
години.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
79210000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Предмет на поръчката
1. Основен предмет:
1.1. Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна
експертиза за установяване по вид, дата и размер на
изпълнението, съответно – констатираната забава в изпълнението и
размера на неизпълнението, по одобрените от концедента Годишни
инвестиционни планове за 2014 г. на гражданско летище за
обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено
ползване Варна на всяко от инвестиционните направления и по
всеки проект, поотделно за всяко от двете летища;
1.2. Установяване на изпълнени през 2014 г. инвестиции по
проекти, включени в одобрени План за незабавни подобрения и
Годишни инвестиционни планове за периода 2007 – 2013 години за
двете летища поотделно, с посочване на датата и размера на
установеното изпълнение и в хронологичен ред;
1.3. Анализ и обобщаване на финансово-счетоводните, техническите
и правните експертизи по одобрените и признатите от концедента
ПНП и ГИП за периода 2007 – 2013 години на гражданско летище за
обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено
ползване Варна. Същият следва да включва: установяване на датата
на изпълнението; установяване на размера на изпълнението;
установяване на констатираната забава в изпълнението и
установяване на размера на неизпълнението, съответно по вид и
размер за всяко от инвестиционните направления и по всеки
проект, включени в съответния ПНП/ГИП за периода 2007 г. – 2013
г. поотделно за всяко от двете летища;
Крайният резултат от т. 1.3. следва да установява изпълнението
по вид и по размер на одобрена за съответен ГИП, но неизпълнена
в съответния срок инвестиция, в случай, че е налично
изпълнението й в следващ период.
2. Допълнителен предмет:
Проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки при възлагането на отчетените инвестиции в
изпълнение на одобрените Годишни инвестиционни планове за 2014
г. на двете летища.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
летище Варна и летище Бургас

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Изисквания към квалификацията и техническите възможности на
участниците в процедурата за избор на консултант:
1. Участниците да притежават доказан опит в предоставянето на
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консултантски услуги за изготвяне на финансово-счетоводни,
правни и технически експертизи, респ. опит в извършването на
анализи и експертни оценки на инвестиционни разходи със сходен
на предмета на експертизата характер (поне две изпълнени услуги
през последните три години).
2. Участниците да разполагат с експерти за изпълнението на
основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка,
притежаващи квалификация и професионален опит в следните
области: изготвяне на финансово-счетоводни, технически и правни
експертизи, проектиране/реализация на инвестиционни проекти в
летищната инфраструктура и експлоатация на летищна техника.
2.1. Екипът на участниците да включва най-малко по един експерт
в следните области:
а) финансист с опит в извършването на финансово-счетоводни
експертизи, финансово-икономически анализи и/или експертни
оценки на инвестиции (финансови модели и оценка на ефективността
на проекти);
б) инженер с опит в експлоатацията на летищна техника;
в) строителен инженер;
г) юрист с опит в провеждането на процедури по ЗОП;
д) други експерти – по преценка на участника, с оглед
осъществяване предмета на услугата, с квалификация и
професионален опит в извършването на други дейности със сходен
на предмета на експертизата характер.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
изискванията по т. 2.1. се отнасят за обединението.
2.2. Участниците удостоверяват изпълнението на посочените в т.
2.1. изисквания с представяне към офертата на списък по образец
(Приложение № 5), с посочване на образованието, професионалния
опит и квалификацията на лицата, включени в екипа от експерти за
извършването на услугата, придружен с декларация за ангажираност
по изпълнението на обществената поръчка на всеки един от
експертите (Приложение № 8)
2.3. Замяната на експерти, посочени в представения с офертата на
участника списък, е допустима само след писменото съгласие на
Възложителя.
В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи
лица, които притежават най-малко равностойни квалификация,
професионален опит и умения.
2.4. Експертите от екипа, изготвящ финансово-счетоводната,
правната и техническа експертиза:
2.4.1. не могат да бъдат лица, които имат пряк интерес от
изпълнението на концесията на обект „Гражданско летище за
обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено
ползване Варна“;
2.4.2. нямат право да разгласяват информацията, която им е
предоставена или която са узнали при извършване на дейността си
по предмета на възложената обществена поръчка във връзка с
концесията на обект „Гражданско летище за обществено ползване
Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна“;
2.4.3. нямат право да консултират други лица, извън министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и
упълномощените от него лица в хода на извършваната дейност по
предмета на възложената обществена поръчка.
Участникът и всеки един от експертите - членове на екипа му,
представят Декларации по образец (Приложение № 6) за липсата на
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обстоятелството по т. 2.4.1. и за информираността им относно
забраните по т.т. 2.4.2. и 2.4.3.
3. Участниците следва да изготвят и представят с офертата си
Концепция за изпълнение на предмета на поръчката, съдържаща 2
основни компонента:
а) методологията за изготвянето на експертизата, и
б) съдържание, структура и обхват на експертизата.
4. Общият срок за изпълнение на услугата е посочен в
Техническата спецификация към изпълнителя на услугата
(Приложение № 1).
II. Гаранция за изпълнение на договора
Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 5% от ст-та му без ДДС.
Гаранцията се представя преди сключването на договор.
III. Валидност на офертата – 120 дни, считано деня, определен
като краен срок за получаване на офертите.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Офертите на участниците ще се оценяват на база комплексна
оценка, формирана по два основни показателя, както следва:
1) Експертна оценка (Показател К1) – представлява оценка на
Концепцията на участника за изпълнение на предмета на услугата –
с максимално 60 точки, образуваща се от 2 компонента:
К.1.1. Методология за изготвянето на експертизата и анализиране
и обвързване на изводите, констатациите и/или препоръките на
Изпълнителя – до 30 точки;
К.1.2. Структура, съдържание и обхват на експертизата - до 30
точки.
Общата Експертна оценка (Показател К1) се получава след сумиране
на резултатите от формираните оценки по показателите К.1.1. и
К.1.2.
2) Количествена оценка на предложената цена (Показател К2) – с
максимално възможни 40 точки, изчислена по следната формула:
минималната предложена цена в процедурата (без ДДС)
К2 = -----------------------------------------------------------------------------х 40
цената, предложена от съответния участник (без ДДС)
3) Комплексна оценка - окончателното оценяване на офертите се
извършва въз основа на горепосочените показатели за оценяване,
след сумиране на резултатите от формираните оценки по
показателите К1 и К2.
Максималната възможна комплексна оценка, която може да получи
офертата на даден участник, е 100 (сто) точки.
За целите на тази методика всички дробни числа, които ще се
получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към
втория знак след десетичната запетая.
На първо място се класира участникът, чиято оферта е с найвисока комплексна оценка.
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Класирането на останалите участници се извършва според
комплексните оценки на офертите им, в низходящ ред.
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в
случаите, когато е подадена само една оферта (съгл. чл. 101д от
ЗОП).
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/05/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
I. Приложения към Публичната покана:
•Приложение № 1 - Техническа спецификация за изготвяне на
финансово-счетоводната, техническа и правна експертиза;
•Приложение № 2 – Представяне на участника /образец/;
•Приложение № 3 – Ценово предложение /образец/;
•Приложение № 4 – Проект на Договор;
•Приложение № 5 – Списък на експертите в екипа за изпълнение на
поръчката /образец/ (за доказване професионалните възможности и
квалификацията на всеки член от екипа на участника);
•Приложение № 6 /образец/ – Декларация за липсата на
обстоятелствата по т. 2.4.1. и за информираността за забраните
по т.т. 2.4.2. и 2.4.3. от Публичната покана (представя се както
от участника, така и от всеки един от неговите експерти);
•Приложение № 7 – Предложение за изпълнение на
услугата /образец/;
•Приложение № 8 /образец/ – Декларация за ангажираност.
II. Офертите следва да съдържат:
•Представяне на участника /образец/, попълнена съгласно образец
- Приложение № 2;
•Предложение за изпълнение на услугата /образец/ – Техническо
предложение, попълнено съгласно образец - Приложение № 7;
•Ценово предложение, попълнено съгласно образец - Приложение №
3;
•Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката
попълнен съгласно образец - Приложение № 5, придружен с
декларация за ангажираност по изпълнението на обществената
поръчка на всеки един от експертите;
•Декларации за липсата на обстоятелствата по 2.4.1. и за
информираността за забраните по т.т. 2.4.2. и 2.4.3. от
Публичната покана, представени от участника и от всеки един от
неговите експерти – попълнени съгласно образец - Приложение № 6.
III. Условия за предаване и отваряне на офертите и за подписване
на договора:
1. Офертите се предават в затворен, запечатан плик в отдел
„Деловодство“ на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11,
всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в срока до датата за
получаване на офертите.
Върху затворения плик трябва да бъдат написани: името на
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участника, координати за обратна връзка с него, както и
предметът на настоящата Публична покана за обществена поръчка.
2.Офертите се отварят на 10.05.2016 г. от 10,30. часа в сградата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11.
3. При подписване на договора за възлагане на поръчката,
определеният за изпълнител участник трябва да представи
документите и декларациите, изискващи се по чл. 101е, ал. 2 от
ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/05/2016 дд/мм/гггг
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