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България-София: Строителни и монтажни работи на пристанища
2021/S 076-195705
Обявление за концесия
Строителство
Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Албена Лазарова
Електронна поща: questions@concession-zmv.bg
Телефон: +359 29409-419
Факс: +359 29409-149
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.concession-zmv.bg
I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.concession-zmv.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ет. 10, ст. 1007
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Албена Лазарова
Телефон: +359 29409-419
Електронна поща: questions@concession-zmv.bg
Факс: +359 29409-149
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.concession-zmv.bg

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения
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Основна дейност
Друга дейност: транспорт, информационни технологии и съобщения

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Концесия за строителство на пристанищен терминал със зимовник — Русе, част от пристанище за
обществен транспорт Русе, гр. Русе, община Русе, област Русе

II.1.2)

Основен CPV код
45241000 Строителни и монтажни работи на пристанища

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство

II.1.4)

Кратко описание:
Обект на концесия е пристанищен терминал за обществен транспорт, част от пристанище за обществен
транспорт Русе, на който има създадени условия и за временен престой на кораби и други плаващи
съоръжения в акваторията му с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления,
т.е. пристанищен терминал със зимовник, който ще бъде изграден (проектиран, изграден, включително
чрез разширение, преустройство, реконструкция и рехабилитация на съществуващото не доизградено
специализирано пристанище), експлоатиран, поддържан и управляван върху концесионна територия —
публична държавна собственост, и принадлежностите към нея със средства на концесионера и на негов
риск. Обектът на концесия е подробно описан в документацията на концесията.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 527 191.00 EUR

II.1.6)

Информация относно обособените позиции

II.2)

Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
63721000 Услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги
63726300 Услуги по пребиваване на корабите в пристанища
66600000 Услуги по управление на активи
98362000 Услуги по управление на пристанища

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Основно място на изпълнение:
Пристанищен терминал със зимовник – Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите и чл. 117в, ал. 3 от
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ), концесията на пристанищен терминал със зимовник — Русе е концесия за строителство,
чийто предмет включва:
А. Изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за концесиите за изграждане
(проектиране и изпълнение на строеж) на пристанищен терминал — част от пристанище за обществен
транспорт Русе, на чиято територия ще могат да се извършват услуги по чл. 117а, ал. 2 и ал. 4, т. 1 във
връзка с чл. 116, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМПВВППРБ и в който са създадени условия за временен престой
на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на
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стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник (строителни и монтажни работи на
пристанища със CPV код 45241000-8 от CPV речника).
В. Предоставяне на услуга по управление на активи на пристанищен терминал със зимовник — Русе със
CPV код 66600000-6 от CPV речника).
C. Предоставяне на морскотехнически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за извършването на
които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения (услуги по
пребиваване на корабите в пристанища със CPV код 63726300-7 от CPV речника).
D. Предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 от ЗМПВВППРБ за обработка на товари
и поща (услуги по експлоатация на пристанища, водни пътища и свързаните с тях услуги със CPV код
63721000-9 от CPV речника).
Е. Извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ, представляващи дейности,
обезпечаващи извършването на пристанищните услуги, както и дейности, които съответстват на
производствените и търговските задачи на предприятия, чието местоположение в пристанищния
терминал се оправдава от връзката им с пристанищния трафик, с обема на речния трафик, който
създават, или поради услугите, които извършват на потребителите, при условие че не пречат и няма да
попречат на извършването на пристанищни услуги съоръжения (услуги по управление на пристанища
със CPV код 98362000-8 от CPV речника).
II.2.5)

Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената
поръчка

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 527 191.00 EUR

II.2.7)

Срок на концесията
Продължителност в месеци: 420

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
Процедурата за определяне на концесионер е открита.
Обявлението е одобрено с Решение № РК-3 от 6.04.2021 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.1.3)

Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.2)

Условия, свързани с концесията

III.2.2)

Условия за изпълнение на концесията:
В документацията за концесията, включително в проекта на концесионен договор, са описани
условията за осъществяване на концесия съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за концесиите, в т.ч. относно
прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията. Основните услуги,
които концесионерът ще предоставя като част от предмета на концесията, са услугите, свързани
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с изграждането, управлението и експлоатацията на пристанищния терминал, заедно с правото на
експлоатация на тези услуги.
III.2.3)

Информация относно персонала, отговорен за изпълнение на концесията
Задължение за посочване на имената и на професионалните квалификации на персонала, назначен за
изпълнение на концесията

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.2)

Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 03/06/2021
Местно време: 13:00

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)

Допълнителна информация:
1. Информацията във връзка с концесията е публично достъпна на сайта на концесията: www.concessionzmv.bg, без ограничения, освен информацията, която има чувствителен характер и изрично е определена
като такава в документацията за концесията, въпреки това достъп до тази информация е осигурен,
но е възможен само чрез преглед на място във физическата секция в Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
2. Условията за участие включително и за подизпълнители и условията за осъществяване на концесията
са подробно описани в документацията на концесията.
3. Прогнозната цена за видовете такси в EUR, описани в документацията:
— обработка на товари и поща — товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на
различни по тип товари, вътрешнопристанищен (терминален) превоз на товари и поща, измерване,
укрепване, закрепване и сепарация, преопаковане, групиране и други,
— зърнени храни — 1,80 (€ /т),
— торове, вкл. пълнене в биг бегс — 7,00 (€ /т),
— ползване на склад закрит за торове — 1,70 (€ /м кв. за месец),
— въглища за населението, вкл. пресяване — 3,00 (€ /т),
— склад открит за въглища — 0,35 (€ /м кв. за месец),
— други товари — 2,00 (€ /т),
— морскотехнически услуги и съпътстващи дейности — местодомуване, ремонт, корабно снабдяване и
бункероване, агенцийски у-ги и др.,
— местодомуване — 30,00 EUR на линеен метър на започнат месец,
— снабдяване с питейна вода от брегови хидрант — 15 EUR за включване плюс цената за ползваното
количество питейна вода по цени на водоснабдителното дружество,
— снабдяване с ел. енергия — 20 EUR за включване плюс цената за количеството ползвана ел. енергия
по цени на електроснабдителното дружество.
4. Прогнозният общ срок на всички допустими удължавания на срока на концесията е 140 месеца
съгласно документацията за концесия, одобрена с Решение № РК-3 от 6.04.2021 г.
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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
Телефон: +359 29356-113
Факс: +359 29807-315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Точната информация относно срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На обжалване подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер
при условията и по реда на глава 6 (чл. 156—177) от Закона за концесиите, като срокът за обжалване
е 10 дни от настъпване на съответното събитие, както е посочено в чл. 157, ал. 1 от ЗК. Не подлежат
на самостоятелно обжалване решенията на комисията за отстраняване на участник по чл. 99, ал. 1 от
Закона за концесиите и за недопускане до оценяване на оферта на участник по чл. 102, ал. 4 от ЗК.
Тези решения се обжалват заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с
решението за прекратяване на процедурата.

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2021
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