АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВ ЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата:1

Възложител: ПГСС“Никола Пушкаров“
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3778
Адрес: гр. Попово ул."Раковска" № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж.агр.Теменуга Иванова Тодорова
Телефон:0608/46551
E-mail: www.pgss-popovo.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни
разписания на ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово през учебната 2017/2018
година“.

Кратко описание: предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП изразяващ
се в извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018 г. на
територията на община Попово до ПГСС" Никола Пушкаров" гр. Попово по утвърдени
маршрути. Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на
Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за
учебната 2017/2018 г.

Място на извършване:
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на община Попово.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):65500
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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 :
В процедурата на възлагане на обществена поръчка могат да участват български или
чуждестранни, физически или юридически лица, включително техни обединения.
1. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми,
съгласно условията и изискванията на Възложителя.
2. Всеки участник изготвя оферта, в съответствие с указанията и условията, посочени в
документацията за участие на Възложителя.
3. Офертата на всеки участник трябва да е изготвена в съответствие с изискванията на
Възложителя, поставени в настоящата документация и Закона за обществени поръчки.
4. Всеки участник представя само една оферта.
5. Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител. Подаването на оферта
задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, поставени от
Възложителя в Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и останалите нормативни актове, свързани с провеждането на
процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на предмета на
поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от участника може да
доведе до отстраняването му. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията,
посочени в Обявата за обществената поръчка и Документацията за участие. Участниците
са длъжни в хода на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили
промени в декларираните от тях обстоятелства – в 7 дневен срок от настъпването им.
6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта, са за сметка на участника.
7. До изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в обявата за обществена поръчка,
всеки участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
8. Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва
да бъдат на български език.
9. Офертата с всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от участника
10. В случай, че участникът участва като обединение /сдружение/ консорциум, договорът
между лицата, участващи в последното, трябва да отговаря на следните изисквания:
a. да е нотариално заверен;
b. да е посочен Възложителят и предмета на процедурата, за която се обединяват;
c. да е определен водещ сътрудник;
d. да е определен представител на обединение /сдружение/ консорциум, който ще
подписва документите от името на обединението;
e. да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за
изпълнението на договора;
f. да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за
целия срок на изпълнение на договора;
g. да е отразено, че не могат да бъдат приемани други съдружници в обединението,
по време на изпълнение на договора.
11. В процедурата за възлагане на обществена поръчка, едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
12. Когато не е приложен договор за създаване на обединение /сдружение/ консорциум, или
в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените
условия или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата,
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участникът ще бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка.
13. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по се представят
за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.
14. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
офертата се подава на български език.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Лицата участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще извършват превоза по
настоящата обществена поръчка трябва да притежават валиден ЛИЦЕНЗ за извършване на
превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността съгласно
Закона за автомобилните превози и Наредба №2/31.03.2006 и Наредба №33/03.11.1999г. на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за който лиценз
следва да поддържа валиден през целия срок на действие на договора.За доказване на това
изискване задължително се представя заверено копие на Лиценз за извършване на превоз на
пътници на територията на Република България. В случай, че участника в процедурата е
обединение, посочения документ се предоставя от всеки един член на обединението или само от
този от тях, който ще осъществява превоза.

Икономическо и финансово състояние:
Възложителя няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.
Технически и професионални способности:

1) Изпълнителят да притежава лиценз за обществен превоз на пътници,
придружен с документите, съгласно Закона за автомобилните превози и
Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на Министерството на транспорта на
Република България;
2) да притежава технически възможности и персонал за изпълнение на
поръчката, в това число собствен или нает автопарк;
3) извършва превози на пътници само с превозни средства на които е
извършен пред пътен преглед за проверка на техническата изправност и за
които има:
a. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност;
b. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на ППС;
c. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за
проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват
превози на деца и/или ученици;
d. валидни застраховки „Гражданска отговорност“ за МПС и
„Злополука на пътниците“.
4) разполага с водачи на автобус назначени на трудови договори, които имат
най – малко 2 години професионален опит и са на възраст не по – малка от
25 години, съгласно чл. 62 а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за
извършване на превози на деца и/или ученици;
5) да организира труда на водачите на автобуси при спазване на нормативно
установената максимална продължителност на работния ден, междудневна
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и междуседмична почивка и прекъсванията в периоди на управ ление, в
съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози;
6) да организира предпътния медицински преглед на водачите на автобуси,
включващ общото им здравословно състояние;
7) да организира правилното и точно попълване на пътния лист от
съответните длъжностни лица, да води отчетност на издадените пътни
листи с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка
и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен
контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
8) да спазва разписание по образец, съобразено с началото и края на учебното
време на учениците, съгласувано от областния отдел „Контролна дейност –
ДАИ“, при подаден списък с имената на превозваните лица, съгласно
Договора;
9) да осигурява в часовете по разписание, необходимия брой превозни
средства и водачи, да спазва маршрутните разписания;
10) да издава карта по образец на всеки пътник, удостоверяваща правото му да
пътува и да води отчет за броя на предоставените карти;
11) да предприема мерки за безопасното качване и слизане на учениците от
превозните средства;
12) да спазва всички изисквания, свързани с безопасност на движение и охрана
на труда;
13) по време на работа автобусите се обозначават с табели с надпис:
„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ“;
14) при поискване да представя на Възложителя за проверка и контрол
необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящата
поръчка.

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:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) 04.09.2017
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.10.2017

Час: (чч:мм) 16:00

Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)05.09.2017
Час: 10:00
Място на отваряне на офертите: гр .Попово ул. "Раковска" №1 в кабинета на Директора на
ПГСС"Н. Пушкаров"

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от
него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка. Върху плика участника посочва :
- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо
- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекртонен адрес
- Наименование на поръчката
Опаковката трябва да съдържа документите и образците от одобрената документация

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг)24.08.2017
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