Публична покана №7
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПГСС "Никола Пушкаров", ул."Раковска" 1, За: Теменуга Тодорова, България 7800,
Попово, Тел.: 0608 46551, E-mail: sst_58@abv.bg, Факс: 0608 46551
Място/места за контакт: гр.Попово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pgss-popovo.com.
Адрес на профила на купувача: http://www.pgss-popovo.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици до
16-годишна възраст на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.Попово през учебната 2014/2015 год.
по разписание
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
60000000
Описание:
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Специализираният превоз се извършва всеки учебен ден по предварително маршрутно
разписание като обхваща следните три маршрута , както следва: І маршрут.- гр. Попово –
с.Тръстика – с.Еленово – с.Ломци – с.Дриново – с.Кардам – гр.Попово – дневен пробег –
98 км, 13 ученици. ІІ маршрут – гр. Попово – с.Горица – с.Славяново – с.Медовина –
гр.Попово – дневен пробег 72 км, 7 ученици. ІІІ маршрут – гр. Попово – с.Водица –
с.Ковачевец – гр.Попово – дневен пробег – 80 км, 9 ученици.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
49500 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ПГСС "Никола Пушкаров" гр.Попово, ул.Раковска № 1
NUTS:
BG334
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Кандидатът да притежава опит в конкретния тип дейност, респективно да е изпълнил три
договора със същият предмет и обем. В тази връзка се представя информация по образец
от страна на кандидата (декларация по образец – приложение 13), придружена с препоръки
за добро изпълнение или други доказателства, че договорите са изпълнени. Автобусите да
притежават: допълнително отопление, независимо от двигателя на автобуса – печка; пълно
оборудване според нормативните изисквания за страната резервен автобус със същите
технически характеристики; фирмата-превозвач да има най-малко пет годишен опит в
извършването на специализиран превоз на ученици; представяне на референции от бивши
възложители. 1. Транспортът на ученици се извършва по заверени учебни програми за
учебния процес и при спазване на условията за безопасност; 2. Превозът на ученици се

извършва в почистени и добре проветрени автобуси при спазване на всички санитарни и
хигиенни изисквания; 3. През зимния сезон превозните средства задължително се
отопляват; 4. Съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП),
при извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията на: Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт; Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на
данните за движението при автомобилен транспорт; 5. Минималната възраст на водачите,
осъществяващи превози на пътници, трябва да бъде 21 години, както е предвидено в чл.87
от ЗАвП; 6. Лицата, извършващи автомобилни превози на пътници, трябва да изготвят
график за работата на водачите и работен дневник, както е предвидено в чл.88 от ЗАвП; 7.
Преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси следва да преминат предпътен
медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта, а
автобусите - предпътен технически преглед; 8. Оборудването с устройства за ограничаване
на скоростта на автобусите трябва да бъде съобразено с изискванията на чл.89д, ал.3 от
ЗАвП. 9. Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им
изправност на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл.147, ал.3 и ал.6 от Закона за
движение по пътищата. Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба № 32 за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства, като автобусите следва да отговарят и на изискванията, включени в Карта за
допълнителен преглед на автобус - Приложение № 6Б от Наредбата.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
17/09/2014 16:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат
изтеглени от "профил на купувача" в сайта http://pgss-popovo.com. Офертите се подават
отпечатани на хартиен носител на адрес: Професионална гимназия по селско стопанство
„Никола Пушкаров”, 7800, обл. Търговище, гр. Попово, ул. „Раковска” 1. Отваряне на
получените оферти ще се извърши на 18. 09. 2014 г. от 8:00 часа в сградата на ПГСС
„Никола Пушкаров”, кабинета на директора Участниците или техни упълномощени
представители могат да присъстват при отваряне на офертите.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
17/09/2014

