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

АО П

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 01 от 23.08.2019 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: Превоз на ученици, включени в утвърдени от директора на Пето ОУ „Христо
Ботев гр. Кюстендил списъци на ученици от Пето ОУ и на деца от детски градини и ученици от
други училища. Услугата ще се извършва във всеки учебен ден на учебната 2019-2020 година по
определени маршрути, по обособени позиции.
Място на извършване:
Обособена позиция № 1 гр. Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево - с..Раненци - с. Гърляно - с.
Вратца —с. Жиленци —гр. Кюстендил - Гараж
Обособената позиция № 2 Гараж - гр. Кюстендил - с.Радловци —с. Горна Бресница - с. Лозно - гр.
Кюстендил - Гараж
Обособена позиция № 3 Гараж - гр. Кюстендил - с. Пиперков Чифлик - с. Ж абокрът- с Коняво с. Таваличево - кв. „Изток“гр. Кюстендил - Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил - Гараж
Обща прогнозна стойност на поръчката 54 874,38 лв., без ДДС):
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не

Наименование: „Специализиран автобусен превоз на ученици, включени в утвърдени от
директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил списъци на ученици от Пего ОУ и на деца от
детски градини и ученици от други училища., по маршрут: гр. Кюстендил - с. Долно село-с.
Гюешево —с..Раненци —с. Гърляно — с. Вратца—с. Жиленци —гр. Кюстендил - Гараж /Маршрутът
се изпълнява два пъти дневно - сутрин и след обяд/
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 17 551,38 лв. . ___ _____________ ______________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: 2
Наименование: „Специализиран автобусен превоз на ученици, включени в утвърдени от
директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил списъци на ученици от Пего ОУ и на деца
от детски градини и ученици от други училища, по маршрут Гараж - гр. Кюстендил - с.Радловци с. Горна Бресница - с. Лозно - гр. Кюстендил - Гараж
/Маршрутът се изпълнява два пъти дневно - сутрин и след обяд/

Прогнозна стойност (влв., без ДДС)'. 14355.00 лв.___________
_____________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: „Специализиран автобусен превоз на учениците, включени в утвърдени от
директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил списъци на ученици от Пего ОУ и на деца
от детски градини и ученици от други училища на Пето ОУ „Христо Ботев“, гр. Кюстендил, по
маршрут Гараж - гр. Кюстендил —с. Пиперков Чифлик —с. Жабокрът —с Коняво —с. Таваличево
- кв. „Изток“гр. Кюстендил - Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил - Гараж /Маршрутът се
изпълнява два пъти дневно -сутрин и след обяд/

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 22968.00 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:
Удостоверение за годишен технически преглед

И.
Договор за извършване на предварителен предпътен медицински преглед
Документ налице което извършва предпътен технически преглед
Голям талон на автобуса
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Информация относно запазени поръчки (когато е прш ож ш ю):
[] 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

" ТО“ Р» ™

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
И м е;[........J

Тежест:[ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 09.09.2019 г.

Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата:08.11.2019 г.

Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 10.09.2019 г.

Час: 14:00
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Информация относно средства от Европейския съюз:
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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.
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УЧаС™ ИК ' обединение> което не е юридическо лице - копие от документ от който ла е
т 1-3 отППЗОП Г
ВаНИе ^ СЪЗЛаВаНе На ° бединението. както и информацията по чл. 37 ал 4
т.1-3 от 11ПЗОП във връзка с конкретната обществена поръчка;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗО П - (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 ше им
възложат, ако възнамеряват да използват такива, както » д о к а з а ^ Е ^ ^ Т оети те от
подизпълнителите задължения (оригинал) - (Образец №3).

6. Декларация подизпълнители - (Образец № За).
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическия 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).

Дата на настоящата обява
Дата: 23.08.2019 г._________

/
Възложител
Трите имена: Искра Павлова ]
Длъжност: Директор на Пето О

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към общ ествена поръчка с предм ет:„С пециализиран автобусен превоз на ученици, по
обособени позиции“
О бособен а позиция № 1:“ С пециализиран автобусен превоз на ученици, вклю чени в
утвърдени от д иректора на П ето ОУ „Х ристо Ботев“ гр. К ю стендил списъци на ученици от
Пего ОУ и на деца от детски градини и ученици от други учили щ а по марш рут: гр. К ю стендил
- с. Д олно село-с. Г ю еш ево - с..Раненци - с. Гърляно - с. В ратца - с. Ж иленци - гр. Кю стендил
- Г араж .
Разстояние в килом етри - 55 км.
П рогнозният брой пътуващ и ученици - до 22 броя
О бособен а позиция № 2: „С пециализиран автобусен превоз на ученици, вклю чени в
утвърдени от д иректора на П ето ОУ „Х ристо Ботев“ гр. К ю стендил списъци на ученици от
Пего ОУ и на д ец а от детски градини и ученици от други училищ а по м арш рут Гараж - гр.
К ю стендил - с.Р адловци - с. Горна Бресница - с. Л озно - гр. К ю стендил - Г араж “

Разстояние в километри - 30 км.
П рогнозният брой пътуващ и ученици - 42 броя:
О бособена позиция № 3: „С пециализиран автобусен превоз на учениците, вклю чени в
утвърдени от д иректора на П ето ОУ „Х ристо Ботев“ гр. К ю стендил списъци на ученици от
Пето ОУ и на д ец а от детски градини и ученици от други учили щ а по м арш рут Гараж - гр.
К ю стендил - с. П иперков Ч и ф ли к - с. Ж абокрът - с К оняво - с. Т аваличево - кв. „И зток“ гр.
К ю стендил - П ето ОУ „Х ристо Б отев“ гр. К ю стендил - Гараж
Разстояние в килом етри - 48 км.
П рогнозният брой пътуващ и ученици - 50 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 изисквания, да имат добра
вентилация и да бъдат отоплени през зимния сезон.
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 до 22 места за сядане без
мястото за сядане на водача за сутрешен и следобеден курс.

За обособена позиция № 2: У частниците д а разп олагат със собствен, на лизинг или нает
автобус за извърш ване на превоза по съответния марш рут, с миним ум 42 м еста за сядане без
мястото за сядане на водача за сутреш ен и следобеден курс.
За обособена позиция № 3: У частниците да разполагат със собЬтвен, на лизинг или нает
автобус за извърш ване на превоза по съответния марш рут, с миним ум 50 м еста за сядане без
мястото за сядане на водача за сутреш ен и следобеден курс.
И зпълнителят се зад ъл ж ава д а поддърж а ППС за своя см етка, както и д а ги зареж да с ГСМ . Той
осигурява технически изправни автобуси, в добро хигиенно състояние, с изправно отопление и
осветление.
И зпълнителят оси гурява предпътния медицински преглед на водачите за алкохол и общ о
здравословно състояние. Той своеврем енно осигурява всички задълж ителни застраховки на
пътниците, на водачите и на превозните средства.
При обективна невъзм ож ност за извърш ване на тран сп ортн ата уСлуга И зпълнителят уведом ява
В ъзлож ителя писм ено поне 3 календарни дни по-рано за характера на причината, срокът за
отстраняването и взетите мерки за недопускане наруш аването на граф ика на м арш рутното
разписание.
И зпълнителят е задълж ен д а и зпълнява стриктно разпоредбите на Н аредба №33/03.11.1999 г. на
М Т, Закона за автом обилните превози, Закона за движ ение по пътищ ата и други нормативни
актове, отнасящ и се до орган и зац ията на автом обилния тран сп орт на тери тори ята на Република
България.

УКАЗАНИЯ ЗА П О ДГО ТО ВКА НА ОФ ЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩ ЕСТВЕНА
ПО РЪ ЧКА НА С ТО Й Н О С Т ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМ ЕТ:
„СПЕЦИ АЛ ИЗИРАН А ВТО БУ С ЕН ПРЕВОЗ НА УЧ ЕН И Ц И , НО ОБО СО БЕН И
П О ЗИ Ц И И “

I. ОБЩ А ИНФ ОРМ АЦИЯ
Възложител на настоящ ата процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за общ ествените 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. Кю стендил, ул. „Спартак” № 21;
тел. 078/54 78 81;
Пълен достъп до О бявата и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет
страница на Пето ОУ „Х ристо 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 общ ествената поръчка.

II. П Ъ ЛН О ОП ИСАН ИЕ НА ПРЕДМ ЕТА НА ПО РЪ ЧКАТА
Предмет на поръчката„Специализиран автобусен превоз на ученици по обособени позиции:
Обособена позиция № 1:“ Специализиран автобусен превоз на ученици, включени в
утвърдени от директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кю стендил списъци на ученици
от Пего ОУ и на деца от детски градини и ученици от други училищ а по маршрут: гр.
Кюстендил - с. Долно село-с. Гюешево - с..Раненци - с. Гърляно - с. Вратца - с. Ж иленци
- гр. Кюстендил - Гараж .
Обособена позиция № 2: „Специализиран автобусен п р ев о з н а ученици, в к л ю ч е н и в
утвърдени от директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил списъци на ученици
от Пего ОУ и на деца от детски градини и ученици от други училищ а по маршрут Гараж гр. Кюстендил - с.Радловци - с. Горна Бресница - с. Лозно - гр. Кю стендил - Гараж“
Обособена позиция № 3: „Специализиран автобусен превоз на учениците, включени в
утвърдени от директора на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил списъци на ученици
от Пето ОУ и на деца от детски градини и ученици от д р у ги у ч и л и щ а по м а р ш р у т Г ар а ж гр. Кюстендил —с. Пиперков Чифлик —с. Ж абокрът —с Коняво —с. Таваличево —кв.
„Изток“гр. Кю стендил - Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил - Гараж
Обект на общ ествената 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 общ ествените поръчки.

Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда
Срок изпълнение на поръчката: от 16.09.2019 до 30.06.2020 г. за всяка от обособените
позиции;
М ясто на изпълнение: по посочени маршрути, съгласно марш рутно разписание.
Прогнозна стойност: 54 874,38 лв. (петдесет и четири хил. лв. осемстотин седемдесет и
четири лв. 38 ст.) без включен ДДС, разпределени както следва:
За обособена позиция № 1: П рогнозна стойност в лв: 17551,38 лв.
хиляди петстотин петдесет и един лв. и 38ст.) без включен Д Д С.

(Седемнадесет

За обособена позиция № 2: 14355,00 лв. (Четиринадесет хиляди триста петдесет и пет а
л в .) без включен ДДС.
За обособена позиция № 3: 22968,00лв.( Двадесет и две хиляди лв. деветстотин
шесдесет и осем лв..)

III. И ЗИ СКВ АН И Я ЗА И ЗП ЪЛ НЕНИ ЕТО НА П О РЪ ЧКАТА
Специализираният автобусен превоз на учениците щ е се извърш ва всеки у ч еб ен д ен по
посочения марш рут и по съгласувано часово разписание. Учениците, които щ е ползват
услугата са вклю чени в списък, одобрен от директора на Пето ОУ „Христо Ботев“,
гр. Кюстендил.
А втобусният превоз да се осъщ ествява в съответствие с разпоредбите на Наредба №
33/03.11.1999г. за общ ествен 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. И ЗИ СКВАН И Я КЪМ У ЧАСТНИЦ ИТЕ
4.1. Общи изисквания:
1. Участник при възлагане на общ ествената 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), П равилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на
изискванията на Възложителя, посочени в настоящ ите 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.Условия 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 настоящ ата общ ествена поръчка:
- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка;
- уговаряне на солидарна отговорност,
приложимото законодателство;

когато такава

не

е предвидена съгласно

- правата и задълж енията 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, вклю чени 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. 1 5 9 а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 1 9 4 - 2 1 7 , чл. 2 1 9 - 2 5 2 , чл. 253 - 2 6 0 , 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 общ ината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държ авата, 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 докум ент с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискващ а 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.
О снованията 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
възложителя за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

по

образец

на

4.4. Изисквания на Закона за икономическите и финансовите отнош ения с дружествата,
регистрирани в ю рисдикции 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, вклю чително 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 отнош ения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лиЩа и техните действителни
собственици.
Декларацията се попълва и подписва от:
^

Ф изическото лице - когато участникът е физическо лице;

S

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

S

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

4.5. Годност за упраж няване 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 извърш ване на предварителен предпътен медицински преглед.
Документ на лице, което извърш ва предпътен технически преглед.
Голям талон на автобуса.
Обществен превоз на пътници и товари се извърш ва от превозвач, който притежава
Лиценз за извърш ване на превоз на пътници или товари на територията на Република
България (съгласно Н аредба № 33/03.11.1999 г. за общ ествен превоз на пътници и товари
на територията на Република България) или лиценз за извърш ване на международен
превоз на пътници или товари - лиценз на Общността. Лицензираните превозвачи могат да
осъществяват превоз на пътници и товари на територията на Р е п у б л и к а Б ъ л гар и я сам о с
моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на
пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извърш ват 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. И кономическо 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:
1. Участниците да разполагат със собствен, на лизинг или нает автобус за извършване
превоза по съответния марш рут, с до 22 места за сядане без мястото за сядане на водача
обособена позиция №1 и минимум 42 места за сядане без мястото за сядане на водача
обособена позиция № 2, и минимум 50 места за сядане без мястото за сядане на водача
обособена позиция №3 който:

на
по
по
по

а) е включен към лиценза на участника, когато същ ият 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 движ ението 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 Н аредба № 33/03.11.1999г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
И зискванията 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 общ ествена 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. ИЗИ СКВАН И Я КЪМ ОФ ЕРТАТА
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 упълномощ ен от него представител лично или чрез пощ енска 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
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 настоящ ите указания, до 17:00 часа на
09.09.2019г. в сградата на Пето ОУ „Христо Ботев“ гр.Кю стендил, 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 възлож ителят 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 наруш ена цялост.
VI. СЪДЪРЖ АНИ Е НА ОФ ЕРТАТА
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 общ ествена поръчка;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от З О П - (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 .1 1 от ЗОП- (Образец № 5)
9. Декларация за съответствие с поставените критерии за подбор - (Образец № 6);
10. Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощ аване, 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).
Важ но: 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. ВАЛИ ДНО СТ НА ОФ ЕРТИТЕ
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. РА ЗГЛ ЕЖ ДА Н Е, ОЦ ЕНКА И КЛАСИРАН Е НА ОФ ЕРТИТЕ
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 д а присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощ ени 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. П ротоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в
един и същ ден се изпращ а 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 общ ествена 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, надвиш аващ а прогнозната стойност на поръчката.

IX. КРИТЕРИ Й ЗА ОЦ ЕНКА НА ОФ ЕРТИТЕ
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане:
Най -н и ск а цена.
Предложената от участниците цена на километър не трябва да надвиш ава за позиция №1
- 0,917 лв/км и за позиция № 2 и позиция №3 - 1.375 лв./км. без включен ДДС.
Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската цена без ДДС, предложена за
изпълнение предмета на общ ествената поръчка по съответната обособена позиция.
Печеливша е офертата на Участник, предложил най-ниска цена за изпълнение на
общ ествената поръчка по съответната обособена позиция.
В случай, че постъпят две или повече еднакви като стойност ценови предложения,
класирането ще се извърш и след публичен жребий.

X. СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГ ОВОР
1. Възложителят склю чва 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 склю чва 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 възлож ителя срок, без да посочи обективни причини.
5. При сключване на договора участника, избран за изпълнител представя актуални
документи, удостоверяващ и липсата на основанията за отстраняване, както и
съответствието с поставените критерии за подбор.
XI. ОБМ ЕН НА ИНФ ОРМ АЦИЯ
1. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с възлагането на
настоящата поръчка следва д а бъдат изложени в писмен вид.
2. Обменът на информация се извърш ва с електронни средства за комуникация. Когато не
се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява
чрез пощ енска или друга подходящ а куриерска услуга или комбинация от тях и
електронни средства.
3. Заинтересованите лица/участниците могат да изпращ ат 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 обявеното време на възложителя), се считат за получени на следващия
присъствен ден.
4. За получено писмо или уведомление по време на възлагане на общ ествената 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. П исмата 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 съобщ ение, потвърждаващ о изпращането.
6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на общ ествена поръчка се извърш ват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите.
За всички неуредените въпроси в настоящ ата документация за участие ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с
предмета на общ ествената поръчка.

П р и л о ж е ги е №9а към чл.61, ал.2
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а тер и т о р и я т а на
Република България
(ДВ бр.13 от 2011г.)

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
М арш рут:

К ю стен ди л -К ю стен ди л
(начален пункт - краен пункт)

Изпълнява се: целогодишно, в учебни дни
от......................г. до ............................... г.
(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)
Разст.

Час, м и нута

км

П риет.
2,0

19,1

2,0

Стои

М еста за качване Час, м инута
и
слизане
на
п ъ тн и ц и
Тръгва
П риет.
Стои

Тръгва

Гараж- Кюстендил
с.Долно село

8,3

с.Гюешево

6,7

с. Раненци

4,3

с.Гърляно

4,2
4,2
4,2

с.Вратца
с.Ж иленци
Гр.Кю стендил
Гараж

.........
Обща дълж и на 55 км х 2 пъ ти дн ев н о 110 км.
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
М арш рут:

К ю стен ди л -К ю стен ди л
(начален пункт - краен пункт)

Изпълнява се: целогодишно, в учебни дни
от......................г. до ............................... г.
(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)
Разст.

Час, м и нута

км

П риет.

Стои

М еста за качване Час, м инута
и
слизане
на
п ъ тн и ц и
Тръгва
П риет.
Стои

1.6

Гараж - Кю стендил

7.9

С .Радловци

8.9

С.Горна Бресница

5.4

С.Лозно

4.6

Кюстендил

1.6

Гараж

..
Обща дъ лж и на 30 км х 2 пъ ти дн ев н о 600 км.

Тръгва

П р и л ож ен и е № 9а към чл.61, ал.2
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
М аршрут:

К ю стен ди л -К ю стен ди л
(начален пун кт - краен пункт)

Изпълнява се: целогодишно, в учебни дни
от...................... . до.................................
(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)
Разст.

Час, мин ута

км

П риет.

М еста за качване Час, м и нута
и
слизане
на
п ъ тн и ц и
Стои

Тръгва

Приет.

1.9

Гараж - Кю стендил

5.5
6.8

с.П иперков
Ч и ф ли к
с. Ж абокрът

7.4

с. Коняво

6.6

с.Таваличево

14.3
3.6
1.9

Кв.Изток
Пето
Гараж

ОУ

_________
Обща дъ лж и н а 48 км х 2 п ъ ти дн ев н о 96 км.

Стои

Тръгва

