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УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 

I. Общи положения 

Настоящите указания са изготвени с цел да Ви помогне да се запознаете с условията на 

процедурата и да подготвите своите оферти за участие по реда на ЗОП. 

 

Възложител:  
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), гр. София, ул. „Гурко” № 5. 

Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Условия за допустимост за участие: 

В процедурата при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмета, посочен в т. ІІ, може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, 

регламентирани от ЗОП и обявените изисквания от Възложителя. 

 

Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, 2 и 5 ЗОП. 

 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, която се попълва, подписва и подпечатва от лицата, 

посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложените образци.  

 

Критерий за избор на изпълнител: "най-ниска предлагана цена". 

 

За контакти: 

1. Жоро Димитров – главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“,  

тел: 02 9409511; 

2. Даниел Неделков – главен секретар на ИАЖА, тел. 02 9409 575 

 

II. Описание на предмета на услугата 

1. Предмет на услугата: „Графичен дизайн, изработване и доставка на Европейско 

свидетелство за управление на локомотив“, по определени от ИАЖА изисквания, изложени 

подробно в Техническото задание.  

2. Целта на услугата е да бъдат изпълнени изискванията на: 

-  Регламент (ЕС) №  36/2010 на комисията 3 декември 2009  година относно образци на Общността 

за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на 

допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на 

локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

- Закон за железопътния транспорт;  

- Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и 

реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на 

превозите. 
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3. Технически изисквания: Общата информация за целите и очакваните резултати, както и 

предметът и обхватът на услугата са посочени в „Техническо задание за изработване на 

свидетелства за управление на локомотив“. 

  

4. Прогнозна стойност на настоящата поръчка е:  1667 (хиляда шестстотин шестдесет и седем) 

лв. без ДДС 

 

4.1. Ценовото предложение на участника, следва да бъде представено съгласно Приложение № 3 

„Предлагана цена“ и да съдържа информация относно цената за графичен дизайн и предпечатна 

подготовка на Европейско свидетелство за управление на локомотив, както и цена за производство, 

персонализация и доставка на Европейско свидетелство за управление на локомотив, съгласно 

Техническото задание на Възложителя. 

 

4.2. Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение за графичен дизайн и предпечатна 

подготовка на Европейско свидетелство за управление на локомотив, съгласно условията на 

проекта на договора и посочената там банкова сметка. Цената за производство, персонализация и 

доставка на Европейско свидетелство за управление на локомотив се заплаща от заинтересованите 

физически или юридически лица, след удостоверяване на правния им интерес от Възложителя.  

 

5. Критерий за възлагане: Най-ниска предлагана цена 

 

6. Място за изпълнение на поръчката: гр. София, 1000, ул. „Ген. Й. Гурко” № 5. 

 

III. Срок на договора: 60 /шестдесет месеца/, считано от датата на влизане в сила на договора. 

 

IV. Съдържание на офертата: 

 

1. Офертата трябва да съдържа следните документи: 

1.1. Заявление за участие (Приложение № 1); 

 1.2. Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно 

лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие 

от документ за самоличност; 

1.3. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП, 

в т.ч.: 

1.3.1. Списък на основните договори, свързани с изработването на еднакви или сходни продукти с 

предмета на настоящата поръчка,  изпълнени през последните три години, включително 

стойностите, датите и получателите, придружен от удостоверения за добро изпълнение от 

получателите на услугите; 

1.3.2. Описание на техническото оборудване необходимо за изпълнение на поръчката; 

1.3.3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2008 за 

производство и персонализация на карти, картова сигурност, елементи на защита, електронни 

слоеве или еквивалент; 

1.3.4. Сертификат за внедрена система за информационна сигурност – ISO 27001:2013 за 

производство и персонализация на карти, картова сигурност, елементи на защита, електронни 

слоеве или еквивалент;  

1.3.5. Копие от документ, удостоверяващ, че участникът е регистриран като администратор на 

лични данни от Комисията за защита на личните данни. 

1.4. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви 

“a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 4). 

1.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 5). 

1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 6). 



1.7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2). 

1.8. Предлагана цена (Приложение № 3).  

1.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверени с 

подпис и печат копия. 

 

V. Срок за получаване на офертата 

Офертата се представя на мястото и по начина, описан в т. VII, до 17:30 ч. на 08 януари 2015 г. 

 

VI. Срок за валидност на офертата 

Офертите, които са представени трябва да бъдат със срок на валидност най-малко 90 календарни 

дни, който започва да тече от датата на представяне на офертите.  

 

VII. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата 

 

1. Офертата на участника се представя в срока по т. V, в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. 

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до ИАЖА, София 1000, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5 и да се 

представят на фронт-офиса на ИАЖА. 

3. Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

– актуален факс и електронен адрес, както и следното означение: За участие в процедура по чл. 14, 

ал. 4, т. 2 ЗОП за възлагане на поръчка с предмет: „Графичен дизайн, изработване и доставка на 

Европейско свидетелство за управление на локомотив“ 
4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен 

или скъсан плик. 

5. Непълни оферти няма да бъдат разглеждани. 

 

Приложения към Условията за кандидатстване: 

 

1. Заявление за участие (Приложение № 1);  

2. Техническо предложение (Приложение № 2); 

3. Предлагана цена (Приложение № 3); 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 ЗОП (Приложение № 4); 

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 5). 

6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 6) 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Веселин Василев                                 /П/ 

Изпълнителен директор на  

ИА „Железопътна администрация” 

 


