~,,

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге " 4

( .

e-mai1: aop®aop bg
интернет адрес : http://www.aop.bg

ОБЯВА
за Обществена поръчка на стойност п0 чл . 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата : 2

Възложител : Фондация „Растеж"
Поделение (когато е nриложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки : 5385
Адрес : гр .Варна, ул. Цани Гинчев , бл.4, ет.5, ап.15
Лице за контакт : Адриана Петрова Петрова
Телефон : 0878/930256

E-mail:adripe@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен : [] Да [Х] Не
Допълнителна информаqия може да бъде получена от :
[] Горепосоченото /ите място/места за контакт
[Х] Друг адрес : гр . Варна, район Аспаруково , ул. „Кирил и Методий" Ns 8, сградата на
ОУ „Христо Ботев", канцелария
на документи и оферти по електронен път : [] Да [Х] He
Обект на поръчката :
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката : „Избор на изпълнител на транспортни и туроператорски услуги
във връзка .с дейностите по проект „Комплексен модел за образователна и социална
интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства"
Кратко описание: Организирано извеждане на ученици .
Място на извършване : На територията на РБългария
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., безДДС):
Предложената цена не може да надвишава сумата от 43 216,67 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Забележка • Изnолзвайте тозираздел толкова nъти, колкото са обособените позиции.
Условия , на които трябва да отговарят участниците (когато е nриложимо):

в т.ч::
-1. Изисквания за личното състояние :
За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо или юридическо
лице или текни обединения, които отговарят на определените условия .
1.1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице
което и да е от следните обстоятелства по чл .54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, а
именно :

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран , за
престъпление по чл. 108 а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл.
219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл . 321, 321 а и чл. 352 - 353 е от
Наказателния кодекс ;

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
пресrьпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или
трета страна;
1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и ликвите по тях, към държавата или към общината по седалището на

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидаrьт или участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване , отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.1.4.

е налице неравнопоставеност в случаите по чл . 44, ал . 5 от ЗОП ;

1.1.5. е установено , че : а) е представил документ с невярно съдържание , свързан
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор ; б) не е предоставил изискваща се информация ,

свързана • с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор ;
1.1.6. • ё налице конфликт на интереси , който не мохсе да бъде отстранен ;
1.2. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от
ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника.
•

1.3. Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за I
обстоятелствата по чл.54, ал .1, т.1,2 и 7 от ЗОП и декларацията по чл.54, ал.1, т.35 от ЗОП се подписват от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
1.4. Когато участникът е обединенив от физически и/или юридически лица,
изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на

обединението.
1.5. Изискуемите документи за удостоверяване на липсата на обетоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП са:
1. Собственоръчно подписани декларации по образец ;
2. Актуални документи

съгласно чл.58,

ал .1

от ЗОП, изискуеми при
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подписване на договор , са:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1— валидно свидетелство за
съдимост към дата на отваряне на офертата
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3- удостоверение от органите по

приходите

и

удостоверение

от

общината по

седалището

на

възложителя и на кандидата или участника, валидно към дата на
подписване на договора
- за обстоятелството по чл.54, ал.1, т. б — удостоверение от органите на
ИА „Главна инспекция по труда", валидно към дата на подписване на

договора
- за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 — удостоверение издадено от

Агенцията по вписванията, валидно към дата на подписване на
договора

2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност : Кандидатите
трябва да имат валидна регистрация и издадено удостоверение за регистрация за

туроператорска и/или туристическа агентска дейност, даващи им право да
извършват тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма .
3. Икономическо и финансово състояние : не се изисква

4. Технически и професионални способности : да е изпълнил дейности с предмет
идентичен или сходен с този на поръчката през последната една година от датата
на подаване на офертата съгласно НАРЕДБА за детските и ученическите
туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата
на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ , бр. 103 от 27.12.2016
г., в сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС Ns 365 от 21.12.2016 г.

Информация относно запазени поръчки (когато е nриложимо):
[] 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 кора 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
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Показатели за оценка : (моля, nовторете, колкото nъти е необходимо)
Име : [......]
Тежест : [ ]

Срок за получаване на офертите :
Дата : 31/01/2018г.
Час : (чч :мм) 16:00
Срок на валидност на офертите :
Дата: Не по-къс от 60 дни

Час : (чч :мм) [......]

Дата и час на отваряне на офертите :
Дата:02/02/2018г.
Час :11.30
Място на отваряне на офертите : сградата на училище ОУ „Христо Ботев", район
Аспарухово, гр. Варна

Информация относно средства от Европейския съюз :
Общёствената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
ОТ .

европейските фондове и програми : [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо : Проект BGO5M20POOI-3.002-01S0С02 ,, Комплексен модел за образователна и согlиална интеграция на ученици u мпадежи
отn етнически малцинства ", финансиран от Оnеративна nрограма ,, Наука и
образование за интелигентенрастеж "

Друга информация (когато е nрилоз/симо):
1. Подробно описание на предмета на поръчката :
1.1.
Един брой организирано извеждане и настаняване на 24 ученици (до 14
години) и 5 ръководители до гр . Стара Загора с дата на настаняване 22.03.2018
г. _ и дата на напускане 25.03.2018 г., (3 нощувки), включващо лицензиран
_
транспорт от гр . Варна до гр . Стара Загора и обратно и настаняване в хотелски

комплекс с най-малко 3 звезди на пълен пансион (вечеря за датата на
настаняване ; закуска, обяд и вечеря за дните на престоя и закуска и сух пакет

за обяд за датата на напускане), осигурен сух пакет за обяд за датата на
тръгване и осигурени обозначителни елементи (24 шапки с козирки и 24

-

значки , съдържащи определени от Възложителя текст и лога) .

1.2.

Един брой организирано извеждане и настаняване на 24 ученици (до 14
години) и 5 ръководители д0 КК Камчия с дата на настаняване 30.03.2018 г. и
дата на напускане 01.04.2018 г., (2 нощувки),

включващо лицензиран

транспорт от гр. Варна до КК Камчия и обратно и настаняване на пълен
пансион (обяд и вечеря за датата на настаняване ; закуска, обяд и вечеря за
дните на престоя и закуска за датата на напускане)

1.3.

Един брой организирано извеждане и настаняване на 24 ученици (до 14
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години) и 5 ръководители до гр. Нови Пазар с дата на настаняване 19.04.2018
г. и дата на напускане 22.04.2018 г., (3 нощувки), включващо лицензиран
транспорт от гр. Варна до гр. Нови Пазар и обратно и настаняване в хотелски
комплекс на пълен пансион (вечеря за датата на настаняване ; закуска, обяд и
вечеря за дните на престоя и закуска и сух пакет за обяд за датата на
напускане).
1.4.

Един брой организирано извеждане и настаняване на 24 ученици (до 14

години) и 5 ръководители до гр. Велико Търново с дата на настаняване
07.06.2018 г. и дата на напускане 10.06.2018 г., (3 нощувки),

включващо

лицензиран транспорт от гр. Варна до гр . Велико Търново и обратно и
настаняване в хотелски комплекс с най-малко 3 звезди на пълен пансион
(вечеря за датата на настаняване ; закуска, обяд и вечеря за дните на престоя и
закуска и сух пакет за обяд за датата на напускане) и осигурен сух пакет за
обяд за датата на тръгване .
1.5.
__.

Четири броя организирано извеждане и настаняване на 44 ученици (до 14
години) и 6 ръководители в еко комплекс , включващо лицензиран транспорт

от гр . Варна до предложения еко комплекс и обратно и настаняване в еко
комплекс с най-малко 3 звезди на пълен пансион (вечеря за датата на
настаняване ; закуска, обяд и вечеря за дните на престоя и закуска и сух пакет

за обяд за датата на напускане), осигурени обозначителни елементи (176
шапки с козирка и 176 значки, съдържащи определени от Възлохсителя текст° и
лога), при следните дни за настаняване :
- Дата на настаняване 01.07.2018г . и дата на напускане 04.07.2018 г.(3
нощувки);
- Дата на настаняване 04.07.2018г. и дата на напускане 07.07.2018 г. (3
нощувки);
- Дата на настаняване 05.08.2018 г. и дата на напускане 08.08.2018 г. (3
нощувки);
- • Дата на настаняване 08.08.2018г. и дата на напускане 11.08.2018 г. (3
нощувки);

1.6.

Двадесет броя еднодневни организирани извеждания с лицензиран
транспорт на 30 ученици (до 14 години) с 2 ръководители , с начална и крайна
точка на маршрута двора на ОУ Христо Ботев, кв . Аспарухово , престой от 4
часа, включени входни музейни такси и беседи и сух пакет, осигурени
обозначителни елементи (30 шапки с козирка и 30 значки , съдържащи
определени от Възложителя текст и лога), за периода от 01.03.2018 до
17.10.2018 г. както следва :
1. Аладжа манастир
:
2. Римски терми
Аквариум
3.
4. Делфинариум- Зоопарк-Природонаучен музей
5. Катедрален храм " Свето цспение Богородично " - Варна
6. Археологически музей
7. Побити камъни "Дикилиташ "
8. Парк-музей "Владислав Варненчик"
9. Природен парк „Златни пясъци"
10.Резиденция Евксиноград ;
1 1 .Карин дом- музей „Посланици на доброто"
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12. Университетска ботаническа градина — екопарк - град Варна
13.Музей на Възраждането ;
14.Ретро Музей и Музей на восъчните фигури - Варна
1 5.Етнографски музей
1 б .Музей на стъклото — Белослав
17.Неолитно селище - исторически комплекс с . Неофит Рилски
1 8.Военоморски музей
19. Музей за история на Варна
20.гр . Суворово
1.7. Възложителят си запазва правото по обективни причини да променя датите
на организираните извеждания .
2. Начин на плащане :
2.1.
Описан в проект на договор към документацията на поръчката .
2.2.
По банков път;
3. Подаване на оферти :
3.1.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се
представя на български език;
3.2.
Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им .
3.3.
Офертите трябва да бъдат адресирани до ОУ „Христо Ботев" на адрес : гр .
Варна, ул. „Кирил и Методий" Ns 8 до срока посочен в публичната покана от
08:30 до 16:00 часа от понеделник до пеrьк в канцеларията на училището ;
3.4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик . Върху плика

участникът посочва наименование на процедурата за възлагане на
обществената поръчка, адрес за кореспонденция , телефон и електронен
адрес;
4. Офертата трябва да съдържа :
4.1.

Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на обществената
поръчка — Образец Ns 1;

4.2.

Подробен списък , изброяващ документите , поставени в офертата, подписан

от участника;
4.3.

Нотариално заверен документ, подписан от всички участници в
обединението , представящо лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата процедура . Този документ се представя , когато
лицето , представляващо участника, не е законен представител на участника,
съгласно официалните документи за регистрация на участника .;

4.4.

Административни сведения за участника - Образец Ns 2;

4.5.

Копие от документ за регистрация или цдостоверение за актуално
състояние, валидно към момента на подаване на офертата .

4.6.

Декларация по чл . 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 3ОП /декларацията се подписва от

лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от
повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява/ - Образец Ns 3;
4.7.

Декларация по чл . 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /декларацията се подписва дт
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лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от

повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което мо ~се
самостоятёлно да го представлява/ - Образец Ns 4;
4.8.

Ценово предложение поставено в отделен , запечатан , непрозрачен плик
- Образец Ns 5;

4.9.

Техническо предложение — Образец Ns б ;

4.10.

Подписан и подпечатан от участника образец н договора — Образец Ns 7;

4.11. Списък на организираните туристически извеждания на ученици, съгласно
НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена,
инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното
образование Обн. - ДВ , бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г. Приета
с ПМС Ns 365 от 21.12.2016 г., с дати и получатели , подписан и подпечатан от
лицето, представляващо участника.

4.12. Заверено копие на валидна регистрация и издадено удостоверение за
регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност, даващи
им право да извършват тези дейности в съответствие с разпоредбите на Закона
за туризма.
4.13. За обстоятелствата по чл .55, ал .1, т.1 от ЗОП — удостоверение издадено от
Агенцията по вписванията -Копие, заверено с подпис лицето, представляващо
кандидата и печат на организацията ;

Дата на настоящата обява
Дата: 24.01:2018 г.
®
Възложител
Т р ите имена : iПодnис и nечат~ Боян Бор ими р ов Василев
1Iлъжност : Упnавител

,°
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