МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

N
“УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД

ДОКУМ ЕНТАЦИЯ

за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих
и спорт“ ЕАД, по обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Пране на спално бельо за почивни бази,
находящи се в регион Бургас“; Обособена позиция № 2: „Пране на спално бельо за
почивни бази, находящи се в регион Варна“; Обособена позиция № 3: „Пране на
спално бельо за почивни бази, находящи се в регион София“; Обособена позиция
№ 4: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в регион Пловдив“;
Обособена позиция № 5: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Велико Търново“

гр. София, 2016 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх.
№2/17.06.2016 г. на Изпълнителния директор на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
1.1. Информация до АОП за публикувана обява в профила на купувача за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
2. Приложения към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от
ЗОП;
2.1. Tехническа спецификация;
2.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;
2.3. Изисквания към изготвяне на офертата и към участниците
3. Проект на договор
4. Образци на документи
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1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3
ОТ ЗОП *

*Приложена като отделен файл
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1. 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА В

ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА
СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП*

*Приложена като отделен файл
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2. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
2.1.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предмет на обществената поръчка: „Пране на спално бельо за почивни бази,
собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Бургас“; Обособена позиция № 2: „Пране на спално бельо за почивни
бази, находящи се в регион Варна“; Обособена позиция № 3: „Пране на спално
бельо за почивни бази, находящи се в регион София“; Обособена позиция № 4:
„Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в регион Пловдив“;
Обособена позиция № 5: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Велико Търново“.

2. Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП)

3. Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП

4. Обхват на поръчката и технически изисквания към изпълнението:
Услугите, обхват на обществената поръчка са еднакви за всички обособени позиции.
Същите се състоят в следното: пране на спално бельо, включващо - пране, сушене,
гладене, термодезинфекция, опаковане по начин, запазващ хигиенните качества без
рискове за увреждане и доставка франко почивните бази на Възложителя.
4.1. Почивните бази, за които ще се осъществяват услугите, предмет на
поръчката са, както следва:
Морски почивни бази

РЕГИОН

ПОЧИВНИ БАЗИ

ОБЩИНА

СПАЛНИ
ЛЕГЛОВА
КОМПЛЕКТИ
БАЗА
ЗА ПЕТ СМЕНИ

БУРГАС
1 "Атия"

Бургас

120

600

2 "Крайморие"

Бургас

80

400

3 "НДК" - Равда

Несебър

180

900

4 "Пловдив" - Равда

Несебър

220

1100

5

5 "Кърджали" - Равда
"Велико Търново" 6 Обзор

Несебър

50

250

Несебър

113

565

7 "Плевен" - Обзор
"Чайка - Кюстендил" 8 Обзор

Несебър

180

900

Несебър

50

250

Варна

94

470

10 "Шкорпиловци" - Русе

Варна

64

320

11 "Разград" - Кранево

Балчик

58

290

12 "Русе"- Кранево

Балчик

81

405

13 "Видин" - Кранево

Балчик

100

500

14 "Балчик" - Шумен

Балчик

138

690

15 "Фиш - Фиш" - Албена

Балчик

158

790

16 "Младост" - Кранево

Балчик

55

275

17 "Търговище" - Кранево

Балчик

55

275

18 Хотел"Невен"

Балчик

250

2500

РЕГИОН ВАРНА
"Св. Ко нстантин и
9 Елена" - Разград

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Горепосочените комплекти са на база смяна на бельо на 5 дни /за х-л "Невен"/ и на
10 дни за останалите бази при пълен капацитет на пет смени по 10 дни.
2.Теглото на един комплек спално бельо е от 1.200 кг до 2.200кг

Планински почивни бази
РЕГИОН

ПОЧИВНИ БАЗИ

ОБЩИНА

ЛЕГЛОВ
А БАЗА

СПАЛНИ
КОМПЛЕКТИ
ЗА 12 СМЕНИ

1
2

"Шумнатица" - Боровец
"Мрамор" - Сандански

Самоков
Сандански

140
40

2100
600

3

"Трещеник" - Якоруда

Якоруда

58

696

4

"Иглика" - Марково

61

915

5

"Панорама" - Смолян

общ. Родопи,
Пловдив
Смолян

67

1005

6

"Нановица"

Момчилград

23

276

7

"Тасладжа" - Стражица

Стражица

80

960

8

"Света гора"

64

768

9

"Соколски манастир"

Велико
Търново
Габрово

39

468

10

"Видима" - Априлци

Априлци

45

540

11

"Здравец" - Шипково

Троян

70

1050

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Горепосочените комплекти са на база смяна на бельо на 10 дни и и пълен
капацитет на базите на 12 смени по 10 дни. ПБ Шумнатица, Мрамор, Иглика, Панорама и Шипково са
на база 15 смени по 10 дни.
2.Теглото на един комплек спално бельо е от 1.800 кг - 2.200кг
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Разделението е по региони, съгласно обособените позиции на обществената поръчка.
Услугата се възлага поотделно за всяка обособена позиция.
4.2. Изисквания към изпълнението:
Изпълнението следва да се извършва при стриктно спазване на относимите разпоредби
на действащата нормативна уредба на Република България. Изпълнителят следва да
бъде вписан в регистъра на РЗИ, като обект с обществено предназначение „обществена
пералня“ и да поддържа регистрацията си за целия срок на договора.

Прането се извършва след получена заявка от представител на Възложителя, като
срокът за изпълнение на конкретната услуга започва да тече от деня на получаването.

5. Прогнозна (максимална) стойност на услугата, предмет на обществената
поръчка - 59 200 (петдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.
Максималните стойности на обособените позиции са, както следва:
■У Обособена позиция № 1: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Бургас“: 21 200 лв. без ДДС;
У Обособена позиция № 2: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Варна“: 12 000 лв. без ДДС;
У Обособена позиция № 3: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион София“: 15 000 лв. без ДДС;
У Обособена позиция № 4: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Пловдив“: 5 000 лв. без ДДС;
У Обособена позиция № 5: „Пране на спално бельо за почивни бази, находящи се в
регион Велико Търново“: 6 000 лв. без ДДС.

6. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата
на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания изпълнител.

7. Условия и начин на плащане:
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Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в
български лева по банков път,

в 15 дневен срок, след представяне от страна на

изпълнителя на надлежно оформена фактура.

2.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТАТА
1. Критерий за оценка:
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия
„оптимално съотношение качество/цена“. Методиката ще се прилага поотделно и
еднакво за всяка обособена позиция.
2. Относителна тежест на показателите за оценяване:
•
•

(П1) Ценово предложение - 60 точки (60 %).
(П2) Срок за изпълнение на услугата - 40 точки (40 %);

3. Определяне на комплексната оценка:
КО = П1+П2
3.1. (П1) Ценово предложение
Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена за
пране на 1 кг. бельо, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на
цената за пране на 1 кг. бельо, без ДДС, предложена от съответния участник,
който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).
минимална предложена цена
___________________________х 60 точки
цена, предложена от участника,
където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена
за пране на 1 кг. бельо от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС);
„цената, предложена от участника” е цената за пране на 1 кг. бельо, предложена
от конкретен участник (в лева, без ДДС).
Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни
доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за
формиране на оценките и класирането на офертите.
3.2. (П2) Срок за изпълнение на услугата
Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок в
календарни дни за изпълнение на услугата, считано от получаване на заявка, на
участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока за изпълнение, предложен
от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40
(четиридесет точки).
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минимален срок за изпълнение
________________________________________х 40 точки
Срок за изпълнение, предложен от участника,
където „минимален срок за изпълнение” е най-краткият предложен срок за
изпълнение от участник, допуснат до класиране, „Срок за изпълнение, предложен
от участника” е срокът за изпълнение, предложен от конкретния участник.
Минималният срок на изпълнение, който участниците имат право да
предлагат е 1 (един) календарен ден.
Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни
доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за
формиране на оценките и класирането на офертите.
Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. На
първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ
УЧАСТНИКА

1.

Офертата се изготвя по приложения Oбразец № 1 от образците към

настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана
информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от
Възложителя в настоящата документация за участие при всички случаи води до
отстраняване му. Оферта може да бъде представена за една, за няколко или за всички
обособени позиции, предмет на обществената поръчка.
2.

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на поръчката,
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица
се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от
специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно

лица. Когато се

представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за
да участват при възлагането на поръчката.
От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание
на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в
обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в
която е установен.
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3.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е

юридическо лице, Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т.
8 от ЗОП - по Образец № 4 към настоящата документация, се представя за всеки член
на обединението. От участието в обществената поръчка се отстранява участникобединение, в случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по
чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.
4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на изискването за вписване в регистъра на РЗИ, като
обект с обществено предназначение „обществена пералня“, което трябва да бъде
представено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
5. Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите способности, поставени в настоящата документация. В този
случай, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
6. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, офертата се подава на български език, като: удостоверението за вписване в
регистъра на РЗИ, като обект с обществено предназначение „обществена пералня“ или
еквивалентен документ се представят в официален превод, а всички други документи,
които са на чужд език, се представят и в превод.
7. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка
на участника.
8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник
може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата
прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка. След
крайният срок за подаване на офертите не могат да се извършват изменения на
офертите. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и
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условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно
изписан текст: „Допълнение / промяна към вх. №.............................“.
9. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една
оферта.
10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно
оферта за участие в обществената поръчка.
11. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в
настоящата обществена поръчка.
Забележка: Условията по т. 9-12 се прилагат поотделно за всяка обособена позиция.
13. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на
крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване,
все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител
на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат
във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.
14. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта,
изготвена по Образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и
документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет.
5, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1)

. наименованието на участника, включително участниците в обединението,

когато е приложимо;
2) . адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;
3)

. наименованието на поръчката, както и обособената позиция, за която се

подават документите.
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Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
•S Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период.
•S Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в
края на следващия работен ден.

15. Всяка оферта следва да съдържа следното:
15.1.

Оферта за участие - по Образец № 1 от образците към настоящата

документация;
15.2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от

участника /представляващия - по Образец № 2 от образците към настоящата
документация;
15.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника
в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно
от законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ.
от лице, различно от физическото лице-участник;
15.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка, а именно:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и
подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението декларацията

за

използване/неизползване

на

подизпълнители,

техническото

предложение, ценовото предложение и други документи, посочени в документацията
или в ЗОП.
15.5.

Декларация

за

конфиденциалност

(представя

се

в

случай

на

приложимост) - по Образец № 3 от образците към настоящата документация;
15.6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП- по Образец № 4 от образците към настоящата
документация.
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15.7. Доказателства относно поставените критерии за подбор, които се отнасят
до:
1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност на участника:
Доказателства: Участникът следва да представи:
S Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, като обект с обществено
предназначение „обществена пералня“ .

Минимални изисквания за допустимост:
S Участникът в поръчката трябва да е вписан в регистъра на РЗИ, като обект с
обществено предназначение „обществена пералня“.
2. Техническите способности на участника:
Доказателства: Участникът следва да представи:
S Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години считано до
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, съгласно
образец - по (Образец № 5) към документацията.
* Под сходни услуги на настоящата обществена поръчка се има предвид
осъществяване на пране.

Минимални изисквания за допустимост:
S Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура , не помалко от 1 бр. услуги, идентични или сходни на настоящата обществена
поръчка.
Критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции.

ВАЖНО: Възложителят приема еквивалентни документи, издадени от органи,
установени в други държави членки.
15.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 6 от образците към
документацията.
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15.9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите

отношения

с дружествата,

преференциален данъчен режим -

регистрирани

по Образец №

в юрисдикции

с

7 от образците към

документацията.

15.10. Техническо предложение - по Образец № 8 от образците към настоящата
документация, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
15.11. Ценово предложение - по Образец № 9 от образците към настоящата
документация.
16. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на
подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената
поръчка. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.
17. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде представена на
адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите.
Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на
този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния
брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното
постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези
действия могат да присъстват представители на участниците.
18. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник,
който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата
документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
и т. 7 от ЗОП, а именно:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260,
чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
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2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 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 кандидатът 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;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
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;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
19. Сключване на договор: с избрания изпълнител ще бъде сключен договор за
изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор,
част от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за
изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
20. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.

15

