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

А О

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 01 от 11.12.2018 г.

Възложител: Пето ОУ „Христо Ботев"
Поделение. []
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2277
Адрес: гр.Кюстендил, ул. Спартак № 21
Лице за контакт: Искра Павлова Владимирова
Телефон: 0882885185
E-mail: petoo_ou@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: „Специализиран автобусен превоз на ученици по обособени позиции"

Кратко описание: Специализираният автобусен превоз на учениците ще се извършва всеки учебен
ден по посочен маршрут и по съгласувано часово разписание. Учениците, които ще ползват
услугата са включени в списък, одобрен от директора на Пето ОУ „Христо Ботев", гр. Кюстендил.
Място на извършване:
Обособена позиция № 1 гр. Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево - с.Каменишка скакавицас.Раненци - с. Гърляно - ПМГ проф.Ем.Иванов - ЕГ д-р Петър Берон - I Св.св. Кирил и Методий VII ОУ - ПГСС - III ОУ проф. Марин Дринов - V ОУ Христо Ботев
обособената позиция № 2 гр. Кюстендил - с. Горна Бресница - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" I ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - ЕГ „проф. Петър Берон" - ПМГ „проф. Емануил Иванов" - II ОУ
„Даскал Димитрий" -III ОУ"проф. Марин Дринов" - VI ОУ"Паисий Хилендарски"
Обособена позиция № 3 гр. Кюстендил - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" - ПМГ - F"Oy „Св. св.
Кирил и Методий" - III ОУ - VI ОУ - Гараж
Обща прогнозна стойност на поръчката 36 310,00(е лв., без ДДС):
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
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Номер на обособената позиция: 1
Наименование: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ „Христо Ботев", гр.
Кюстендил, по маршрут Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево - с.Каменишка скакавица с.Раненци - с. Гърляно - ПМГ проф.Ем.Иванов - ЕГ д-р Петър Берон -1 Св.св. Кирил и Методий VII ОУ - ПГСС - III ОУ проф. Марин Дринов - V ОУ Христо Ботев
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 20900,00 лв..
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 2
Наименование: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ „Христо Ботев", гр.
Кюстендил, по маршрут Кюстендил - : гр. Кюстендил - с. Горна Бресница - с. Лозно - V ОУ
„Христо Ботев" -1 ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - ЕГ „проф. Петър Берон" - ПМГ „проф. Емануил
Иванов" - II ОУ „Даскал Димитрий" -III ОУ"проф. Марин Дринов" - VI ОУПаисий Хилендарски"

Прогнозна стойност (влв., без ДДС)'. 7300.00 лв.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ „Христо Ботев",
Кюстендил, по маршрут Кюстендил : гр. Кюстендил - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" - ПМГ ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - III ОУ - VI ОУ - Гараж

Прогнозна стойност (влв., безДДС)\ 8110.00 лв.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. За участниците не следва да са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП и по чл.54,
ал.1, т.3-5 от ЗОП.
2. Не могат да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим;

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
За всяка от обособените позиции участниците да притежават за всеки от автобусите:
2

Удостоверение за годишен технически преглед
Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на
автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и ученици.
Договор за извършване на предварителен предпътен медицински преглед
Документ на лице което извършва предпътен технически преглед
Голям талон на автобуса
Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава Лиценз за
извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България (съгласно
Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България) или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на
Общността. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари на
територията на Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени
удостоверения за обществен превоз на пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се
извършват с лиценз на Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от
Закона за автомобилните превози.
Икономическо и финансово състояние:
За всяка от обособените позиции участниците да притежават за всеки от автобусите Валидни
застраховки „Злополука на пътниците" и „Гражданска отговорност".
Технически и професионални способности:
За всяка от обособените позиции:
За обособена позиция №1 :Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает автобус за
извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 22 места за сядане без мястото за
сядане на водача за сутрешен, обеден и следобеден курс.
За обособена позиция №2: Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает автобус
за извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 22 места за сядане без мястото за
сядане на водача за сутрешен и следобеден курс.
За обособена позиция №3: Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает автобус
за извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 27 места за сядане без мястото за
сядане на водача за сутрешен и следобеден курс.
2. Участниците да разполагат с персонал със следната необходима квалификация - минимум 1 водач
на автобус с придобита правоспособност за управление на МПС. Водачите на автобуси трябва да
притежават квалификации, съгласно изискванията на чл. 76, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози и чл. 18 от Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България;

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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 хора 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:
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[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [
]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 18.12.2018 г.

Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 17.02.2019 г.

Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 19.12.2018 г.

Час: 14:00

Място на отваряне на офертите: Дирекцията на Пето ОУ „Христо Ботев", гр. Кюстендил,
ул."Спартак " №21, актова зала

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [

]

Друга информация.
Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от
упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна
разписка на следният адрес: Пето ОУ „Христо Ботев",гр. Кюстендил, гр.Кюстендил, ,ул."Спартак"
№21. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а когато е приложимо и
обособените позиции, за които се подават документите. Съдържание на офертата:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от лицето,
представляващо участника.
2. При участник - обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и информацията по чл. 37, ал.4,
т. 1 -3 от ППЗОП във връзка с конкретната обществена поръчка;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- (Образец № 1)
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (Образец №2)
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения (оригинал) - (Образец №3).
6. Декларация подизпълнители - (Образец № За).
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици - (Образец № 4)
8. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП- (Образец № 5)
9. Декларация за съответствие с поставените критерии за подбор - (Образец № 6);
10. Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя
(Образец № 7)
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 8).
г) Декларация за срока на валидност на офертата(Образец № 9);
11. Ценово предложение - (Образец № 10).

Дата на настоящата обява
Дата: 11.12.2018 г.

Възложител
Трите имена: Искра Павлова
Длъжност: Директор на Пето ОУ
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Проект
ДОГОВОР
Днес, на
2018 година, в гр. Кюстендил между:
1. Пето ОУ „Христо Ботев" - гр. Кюстендил,
ул."Спартак" №21, ЕИК 109526967,
представлявана от Искра Павлова Владимирова - Директор и Христина Бориславова Калфина Главен счетоводител , от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна,
2
, със седалище и адрес на управление:
ЕИК
, представлявано от
в качеството му на
,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях
поотделно „Страна", на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и утвърден протокол от
проведена обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП с предмет: „Специализиран
автобусен превоз на ученици, по обособени позиции" се сключи този договор („Договора/
Договорът") за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане превоз със
собствен автобус
на ученици от Пето ОУ „Христо Ботев", гр.Кюстендил съгласно
Маршрутно разписание, Техническо предложение и Ценово предложение, неразделна част от
настоящия договор.
(2)По време на действието на настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да се съобразява със
Закона за автомобилните превози и Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България, както и друга нормативна уредба, свързана с
предмета на настоящия договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Настоящият договор влиза в сила на 01.01.2019 г. и е със срок на изпълнение до 30.06.2019г.
или до достигане на прогнозната стойност, което от двете събития настъпи първо.
Чл.З. Мястото на извършване на услугата е в съответствие с маршрутно разписание.
III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл.4. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база
цени на километър в размер на
лева без включен ДДС/
с включен
ДДС, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на
договора не може да надвишава
(
) лева без ДДС и
(
) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената" или „Стойността на Договора").
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Договорената цена може да бъде променяна след мотивирано искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само
в случай на увеличение на цената на горивото с над 30 % през текущата година или в по-кратък
срок, или ако общото поскъпване на гориво - смазочните материали, гуми и резервни части
надвиши 50 % от стойността им за съответната година. Посочените показатели се доказват пред
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Възложителя с представяне на оригинални справки от Националния статистически институт
(НСИ).
Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор въз основа на
периодични плащания, до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който са извършвани
услугите по транспорта.
(2) За извършената услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактура, в която са посочени
пропътуваните километри по съответния маршрут.
(3) Всички плащания по този договор се извършват от счетоводството на съответното звено краен получател в български лева чрез банков превод по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: [
]
BIC:
[
]
IB AN: [
].
(4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на
банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в
настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. своевременно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички настъпили промени.
2. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно
настоящия договор.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява без отклонения, в срока и при условията на
настоящия договор съответните дейности по изпълнение на обществената поръчка.
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да
пречи на изпълнението;
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да осъществява превоза само по обявеното маршрутно разписание;
3. да поддържа ППС за своя сметка, както и да ги зарежда с ГСМ;
4. да осигурява технически изправни автобуси в добро хигиенно състояние, с изправно
отопление и осветление;
5. да осигурява предпътния медицински преглед на водачите за алкохол и общо здравословно
състояние;
6. да извършва превоза с ППС, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания, които имат
добра вентилация и могат да бъдат отоплени през зимния сезон;
7. при възникнала обективна невъзможност за извършване на транспортните услуги
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено поне 3 календарни дни по рано за
характера на причината, срокът за отстраняването и мерките за недопускане нарушаването
на графика на маршрутното разписание. В противен случай се приема, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
виновно не е изпълнил поетите с договора задължения;
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Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение
на договора.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10.
1.
2.
3.

Настоящият договор се прекратява:
с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
с изтичане срока на договора или достигане на максимално допустимата стойност;
при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от
настъпване на невъзможността, като представи доказателства за това;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. При отнемане на издадения лиценз на Изпълнителя за извършване на превоз на пътници
или товари.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация
- по искане на всяка от Страните.
3. Едностранно, от всяка от страните - при неизпълнение на задълженията от другата страна
по договора с 30 дневно писмено предизвестие.
Чл. 11. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.
VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12.(1) В случай, че Изпълнителят не е в състояние да осъществи определен курс, поради
причини, които не обуславят обективна невъзможност за изпълнение, Възложителят удържа като
неустойка цената на курса и може да прекрати договора без предизвестие.
(2) При забава в осъществяване на превозите или при отклонение от установения маршрут и
разписание, Изпълнителят дължи неустойка в размер на половината от цената на курса.
(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължителен маршрут по възложения превоз, поради
непредвидими причини (природни бедствия, наводнения и др.), той се освобождава от санкциите
по предходните алинеи. Изпълнителят е длъжен своевременно да уведоми Възложителя по
електронна поща, факс или друг подходящ начин, за настъпилите непреодолими причини.
(4) В случай, че Изпълнителят не е в състояние да осъществи изцяло предмета на договора, поради
причини, които не обуславят обективна невъзможност за изпълнение, Възложителят може да
прекрати договора без предизвестие.
(5) Неустойките по този договор се заплащат от неизправната страна в срок до 10 (десет) дни,
считано от датата на писмената претенция.
(6) В случай, че неустойката не е достатъчна за покриване на реалния размер на претърпените
вреди, изправната страна може да търси разликата до реалния размер на претърпяната вреда по
общия гражданско правен ред пред компетентен български съд.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.13.(1). Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или по повод
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация").
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(2) Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено
одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация,
когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която
и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
(4) В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява
незабавно другата Страна по Договора.
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.14.(1). Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до пет дни от настъпването на
непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици
от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според значението, което им се
придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Чл. 16. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и
в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115
от ЗОП.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставката,
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.
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Чл.18. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи
от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да
бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл.19. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на
ЗОП.
Ч л . 20. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това
не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от
повелителна правна норма, ако има такава.
Ч л . 21. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи
нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни
и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на
Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Ч л . 22. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Кюстендил, ул."Спартак" № 21
Тел.: 078/547881
e-mai 1: petoo_ou@abv.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Тел.:
Факс:
e-mail:
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените
по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на
посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за
валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите
на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.
Ч л . 23. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при
провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с
него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се
тълкуват съгласно българското право.
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Чл. 25. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при
непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл. 26. Този Договор се състои от ... (...) страници и е изготвен и подписан в три еднообразни
екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.
Приложение:
1. Маршрутно разписание
2. Техническо предложение
3. Ценово предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към обществена поръчка с предмет:„Специализиран автобусен превоз на ученици, по
обособени позиции"
Обособена позиция № 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици на ОУ „Св.св.
Кирил и Методий" по маршрут - гр. Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево - с.Каменишка
скакавица - с.Раненци - с. Гърляно - ПМГ проф.Ем.Иванов - ЕГ д-р Петър Берон -1 Св.св.
Кирил и Методий - VII ОУ - ПГСС - III ОУ проф. Марин Дринов - V ОУ Христо
Ботев.Кюстендил
Разстояние в километри - 201 км.
Прогнозният брой пътуващи ученици - 22 броя
Обособена позиция № 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици на ОУ „Св.св.
Кирил и Методий" по маршрут -Кюстендил - с. Горна Бресница - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" -1
ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - ЕГ „проф. Петър Берон" - ПМГ „проф. Емануил Иванов" - II ОУ
„Даскал Димитрий" -III ОУ"проф. Марин Дринов" - VI ОУ"Паисий Хилендарски гр.Кюстендил
Разстояние в километри - 70 км.
Прогнозният брой пътуващи ученици - 22 броя:
Обособена позиция № 3: „Специализиран автобусен превоз на ученици на ОУ „Св.св. Кирил и
Методий" по маршрут - гр. Кюстендил - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" - ПМГ -1 ОУ"Св. св.
Кирил и Методий" - III ОУ - VI ОУ - Гараж
Разстояние в километри - 52 км.
Прогнозният брой пътуващи ученици - 27 броя:

Специализираният автобусен превоз на учениците ще се извършва всеки учебен ден по
посочения маршрут и по съгласувано часово разписание.Учениците , които ще ползват услугата
са включени в списък, одобрен от директора на Пето ОУ „Христо Ботев"гр. Кюстендил. При
промяна организацията и при необходимост Възложителят запазва правото си да променя
маршрутното разписание.
Автобусният превоз да се осъществява в съответствие с разпоредбите на Наредба №
33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България, издадена от МТ.
Превозните средства да отговарят на санитарно-хигиенните
вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.

изисквания,

да имат добра

Участниците да разполагат със следните автобуси:
За обособена позиция №1:Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает
автобус за извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 22 места за сядане без
мястото за сядане на водача за сутрешен, обеден и следобеден курс.
За обособена позиция №2: Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает
автобус за извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 22 места за сядане без
мястото за сядане на водача за сутрешен и следобеден курс.

За обособена позиция №3: Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает
автобус за извършване на превоза по съответния маршрут, с минимум 27 места за сядане без
мястото за сядане на водача за сутрешен и следобеден курс.
Изпълнителят се задължава да поддържа ППС за своя сметка, както и да ги зарежда с ГСМ. Той
осигурява технически изправни автобуси, в добро хигиенно състояние, с изправно отопление и
осветление.
Изпълнителят осигурява предпътния медицински преглед на водачите за алкохол и общо
здравословно състояние. Той своевременно осигурява всички задължителни застраховки на
пътниците, на водачите и на превозните средства.
При обективна невъзможност за извършване на транспортната услуга Изпълнителят уведомява
Възложителя писмено поне 3 календарни дни по-рано за характера на причината, срокът за
отстраняването и взетите мерки за недопускане нарушаването на графика на маршрутното
разписание.
Изпълнителят е задължен да изпълнява стриктно разпоредбите на Наредба №33/03.11.1999 г. на
МТ, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и други нормативни
актове, отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт на територията на Република
България.
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
1

Маршрут:

)

гр.Кюстендил-с.Долно село-с.Гюешево-с Камрнишка скакавица-с.Раненци-с.Гърляно

- гр.Кюстендил
(начален пункт-краен пункт)
Изпълнява се: 1
(период през годината и дни от седмицата,съгласно договора)
Час,минути
Разстояние
/км/
67

пристига

07:00

стои

тръгва

0:05

06:30

Места за
качване и
слизане на
пътници
КюстендилДолно село
Гюешево
К.скакавица
Раненци
Г ърляно

- I'W 1
* ,

пристига

Ча^минути
стои

тръгва

07:55

07:05

15:00

14:30

vnoy
пгсс

ОУ"Христо Ботев"
ПМГ
ОУСв.св.Кирил и
Методий"
ШОУ
УЮУ
ПОУ
ЕГ"Петър Берон"
Гараж

67

14:25

0:05

14:20

Гараж
ЕГ"Петьр Берон"
ПОУ

Vioy

ШОУ
ОУСв.св.Кирил и
Методий"
ПМГ
ОУХристо Ботев"

пгсс
vnoy

Гърляно
Раненци
К.скакавица
Гюешево
Долно село
Кюстендил

67

16:35

0:05

16:30

Гараж
ЕГ"Петър Берон"
ПОУ

17:35

17:05

vioy

ШОУ
ОУСв.св.Кирил и
Методий"
ПМГ
ОУХристо Ботев"

пгсс
vnoy

Гърляно
Раненци
К.скакавица
Гюешево
Долно село
Кюстендил

/ О б щ а дължина 201 км.

|

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
t

Маршрут: гр.Кюстендил-с.Горна Бресница-с.Лозно - гр.Кюстендил
(начален пункт-краен пункт)

Изпълнява се:
(период през годината и дни от седмицата,съгласно договора)

Разстояние
/км/
35

пристига
07:10

Час,минути
стои

тръгва

0:05

06:45

Места за
качване и
слизане на
пътници
КюстендилС.Горнз Бресница
С.Лозно
ОУХристо Ботев"
ПМГ

»

Час,минути
пристига
стои

тръгва

07:55

07:15

17:45

16:45

0У"Св.св.Кирил и
Методий"
ШОУ

vioy

110У
ЕГ"Петьр Берон"
Гараж

35

16:40

Обща дължина 70 км.

0:05

16:15

Гараж
ЕГ"Петьр Берон"
110У
УЮУ
ШОУ
ОУ"Св.св.Кирил и
Методий"
ПМГ
ОУХристо Ботев"
Лозно
Кюстендил

I

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
»
Маршрут: гр.Кюстендил-с.Лозно - гр.Кюстендил

»

(начален пункт-краен пункт)

Изпълнява се:
(период през годината и дни от седмицата,съгласно договора)

Разстояние
/км/
26

пристига

07:10

Час,минути
стои

тръгва

0:05

07:00

Места за
качване и
слизане на
пътници
Кюстендил-ЛозноОУХристо Ботев"
ПМГ
ОУ"Св.св.Кирил и
Методий"
ШОУ

Час,минути
»* пристига
стои

тръгва

07:55

07:15

17:45

16:45

Vioy

Гараж

26

16:40

Обща дължина 52 км.

0:05

16:30

Гараж
УЮУ
ШОУ
ОУСв.св.Кирил и
Методий"
ПМГ
ОУХристо Ботев"
Лозно
Кюстендил

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ, ПО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ"
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно чл.5, ал. 2, т. 9 от същия е
ДИРЕКТОРА НА ПЕТО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" .
Административен адрес на Пето ОУ „Христо Ботев" : гр. Кюстендил, ул. „Спартак" № 21;
тел. 078/54 78 81;
Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет
страница на Пето ОУ „Христо Ботев" - http://petoo-hristobotev.webnode.com, раздел
„Профил на купувача"
e-mail: petoo_ou@abv.bg
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.
II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката„Специализиран автобусен превоз на ученици по обособени позиции:
обособената позиция №1: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ
„Христо Ботев", гр. Кюстендил, по маршрут Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево с.Каменишка скакавица - с.Раненци - с. Гърляно - ПМГ проф.Ем.Иванов - ЕГ д-р Петър
Берон -1 Св.св. Кирил и Методий - VII ОУ - ПГСС - III ОУ проф. Марин Дринов - V ОУ
Христо Ботев"
Обособена позиция № 2: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ
„Христо Ботев", гр. Кюстендил, по маршрут Кюстендил - : гр. Кюстендил - с. Горна
Бресница - с. Лозно - V ОУ „Христо Ботев" - I ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - ЕГ „проф.
Петър Берон" - ПМГ „проф. Емануил Иванов" - II ОУ „Даскал Димитрий" -III ОУ"проф.
Марин Дринов" - VI ОУ"Паисий Хилендарски"
Обособена позиция № 3: „Специализиран автобусен превоз на учениците на Пето ОУ
„Христо Ботев", гр. Кюстендил, по маршрут Кюстендил : гр. Кюстендил - с. Лозно - V ОУ
„Христо Ботев" - ПМГ - "ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - III ОУ - VI ОУ - Гараж
Обект на обществената поръчка - предоставяне на услуги по смисъла на чл.З, ал.1, т. 3
от ЗОП.
Вид на поръчката: По реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез обява за събиране на
оферти.
Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда
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Срок изпълнение на поръчката: от 01.01.2019 до 30.06.2019 г. за всяка от обособените
позиции;
Място на изпълнение: по посочени маршрути, съгласно маршрутно разписание.
Прогнозна стойност: 36310,00 лв. (тридесет и една хиляди) без включен ДДС,
разпределени както следва:
За обособена позиция № 1: Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20900,00 лв.
(двадесет хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС.
За обособена позиция № 2: 7 300,00 лв. (Седем хиляди и триста лв.) без включен ДДС.
За обособена позиция № 3: 8110,00лв.( Осем хиляди сто и десет лв.)
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Специализираният автобусен превоз на учениците ще се извършва всеки учебен ден по
посочения маршрут и по съгласувано часово разписание. Учениците, които ще ползват
услугата са включени в списък, одобрен от директора на Пето ОУ „Христо Ботев",
гр. Кюстендил.
Автобусният превоз да се осъществява в съответствие с разпоредбите на Наредба №
33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България, издадена от МТ.
Превозните средства да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания, да имат добра
вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1. Общи изисквания:
1. Участник при възлагане на обществената 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, съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията, предвидени в Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на
изискванията на Възложителя, посочени в настоящите указания.
2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за
свои действия, бездействия и работа.
3. 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 процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник, за
когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
4.2.Уеловия за участие на обединения от физически и/или юридически лица:
1. При участник - обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация, във връзка с настоящата обществена поръчка:
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- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка;
- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство;
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2. 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 съответна регистрация, представяне на сертификат или друг условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или
административен акт и съобразно разпределението на лицата при изпълнение на
дейностите , предвидено в договора за създаване на обединение.
4.3. Изисквания за лично състояние:
Възложителят отстранява от участие участник, когато:
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;
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 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 от ЗОП;
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.
Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
При представяне на офертата участникът подава декларация по
възложителя за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

образец на
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4.4. Изисквания на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици:
Не могат да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
Горепосоченото обстоятелство се доказва с Декларация по чл.З, т.8 от Закона за
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Декларацията се попълва и подписва от:
S

Физическото лице - когато участникът е физическо лице;

•S

Лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви
цели - за участници юридически лица;

•S

Лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно
споразумението, което се изисква- ако участникът е обединение;

4.5. Годност за упражняване на професионална дейност
За всяка от обособените позиции участниците да притежават за всеки от автобусите:
Удостоверение за годишен технически преглед
Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването
на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и
ученици.
Договор за извършване на предварителен предпътен медицински преглед.
Документ на лице, което извършва предпътен технически преглед.
Голям талон на автобуса.
Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава
Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република
България (съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари
на територията на Република България) или лиценз за извършване на международен
превоз на пътници или товари - лиценз на Общността. Лицензираните превозвачи могат да
осъществяват превоз на пътници и товари на територията на Република България само с
моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на
пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на
Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от Закона за
автомобилните превози.
«

4.6. Икономическо и финансово състояние:
За всяка от обособените позиции участниците да притежават валидни застраховки
„Злополука на пътниците" и „Гражданска отговорност".
4.7. Технически и професионални способности:
За всяка от обособените позиции:
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1. Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает автобус за извършване
превоза по съответния маршрут, с минимум 22 места за сядане без мястото за сядане
водача по обособена позиция №1 и минимум 22 места за сядане без мястото за сядане
водача по обособена позиция №2, и минимум 27 места за сядане без мястото за сядане
водача по обособена позиция №3 който:

на
на
на
на

а) е включен към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за
извършване на превоз на пътници н територията на РБ;
б) Отговаря на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по
чл.147, ал.1 от Закона за движението по пътищата.
2. Участниците да разполагат с персонал със следната необходима квалификация минимум 1 водач на автобус с придобита правоспособност за управление на МПС.
Водачите на автобуси трябва да притежават квалификации, съгласно изискванията на чл.
76, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 18 от Наредба № 33/03.11.1999г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
Изискванията по т. 4.5, 4.6 и 4.7 се доказва чрез представяне на Декларация за
съответствие с поставените критерии за подбор (образец № 6). Преди сключване на
договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител по съответната обособена позиция да представи:
1. Заверено копие от Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на
територията на Република България (съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията на Република България) или лиценз за
извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността;
2. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които
ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Заверено копие на Застрахователни полици „Гражданска отговорност" на
автобусите и „Злополука на пътници в обществения транспорт";
4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата;
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта за една или за всички
обособени позиции.
3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
4. Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако
участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с
превод на български език.
5. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от
участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с обратна разписка.
6. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по
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възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, а когато е
приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.
7. Офертите се подават по реда, описан в настоящите указания, до 17:00 часа на
18.12.2018г. в сградата на Пето ОУ „Христо Ботев" гр.Кюстендил, ул."Спартак "№ 21,
канцелария.
8. Възложителят ще удължи срока по предходната точка с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на
така удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от
техния брой.
9. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час
на получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър", за което на
приносителя се издава документ.
10. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от лицето,
представляващо участника.
2. При участник - обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който
да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информацията по чл.
37, ал.4, т.1-3 от ППЗОП във връзка с конкретната обществена поръчка;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- (Образец № 1)
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (Образец №2)
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения (оригинал) - (Образец №3).
6. Декларация подизпълнители - (Образец № За).
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици - (Образец № 4)
8. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП- (Образец № 5)
9. Декларация за съответствие с поставените критерии за подбор - (Образец № 6);
10. Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на
възложителя (Образец № 7)
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 8).
г) Декларация за срока на валидност на офертата(Образец № 9);
11. Ценово предложение - (Образец № 10).
Важно: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
запечатаната непрозрачна опаковка се представят поотделно комплектувани документи,
посочени в т.10 и Ценово предложение за всяка от обособените позиции, за която се
подава оферта.
VII. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Страница 1 от 22

Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти за период от 60
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
Обявата.
VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва от
специално назначена от Възложителя комисия.
2. Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часа и мястото, посочени в Обявата.
3. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат
уведомени чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители.
5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения.
6. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането
на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в
един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
7. Възложителят отстранява от участие:
- участник , за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
- участник, който не отговаря на поставените изисквания и условията на възложителя или
не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в настоящите
указания
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката.
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП.
- участници, които са свързани лица
- участник, който е предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката.

IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане:
Най -ниска цена.
Предложената от участниците цена на километър не трябва да надвишава за позиция №1 и
позиция №2 - 0,92 лв/км и за позиция №3 - 1.38 лв. без включен ДДС.
Критерият „най-ниска цена" представлява най-ниската цена без ДДС, предложена за
изпълнение предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
Печеливша е офертата на Участник, предложил най-ниска цена за изпълнение на
обществената поръчка по съответната обособена позиция.
В случай, че постъпят две или повече еднакви като стойност ценови предложения,
класирането ще се извърши след публичен жребий.
X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
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1. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата
на класирания на първо място участник по съответната обособена позиция.
2. Класираният на първо място участник писмено ще се уведоми за мястото и за срока на
подписване на договор.
3. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
4. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването
му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
5. При сключване на договора участника, избран за изпълнител представя актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и
съответствието с поставените критерии за подбор.
XI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с възлагането на
настоящата поръчка следва да бъдат обективирани в писмен вид.
2. Обменът на информация се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не
се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява
чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и
електронни средства.
3. Заинтересованите лица/участниците могат да изпращат писма и уведомления до
възложителя по факс или по електронен път, като същите следва да бъдат адресирани до
лицето за контакт, посочено в Обявата. Получени, по факс или по електронната поща,
уведомления и/или искания от заинтересовани лица/участници, след 17:00 часа
(приключване на работното време на възложителя), се считат за получени на следващия
присъствен ден.
4. За получено писмо или уведомление по време на възлагане на обществената поръчка
ще се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато
адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна,
или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението,
което е достигнало до адреса известен на изпращача.
5. Писмата и уведомленията се приемат за редовно съобщени, ако са изпратени на
посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично
генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите.
За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с
предмета на обществената поръчка.
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