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Описание:  
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)  
Пътни транспортни услуги  

Съгласно потребностите на Възложителя. Общата дължина на маршрутите е, както 
следва: - с. Присово - ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец - 22 км в едната посока; в 
двете посоки - 46 км /включващи 2 км извънградско/. Изисквания за изпълнението на 
поръчката: При изпълнението на обществената поръчка ще се извършват видове превоз, 
съгласно Приложение 3. При изпълнението на обществената поръчка да се съблюдават 
Закона за автомобилните превози; Закона за движението по пътищата, както и цялото 
действащо в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на 
поръчката. При извършването на специализиран превоз на ученици, съгласно чл. 26, 
ал.3, 4 и 5 от ЗНП, Изпълнителят извършва превоза съобразно заверените учебни 
програми за начало и край на учебния процес. Случайните превози на деца и/или 
ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има 
издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация 
на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU). 
Изпълнителят се задължава да извършва превоза съгласно одобреното от Възложителя 
разписание и маршрут, в т.ч. и възложени допълнителни такива. Възложителят 
упражнява контрол, самостоятелно или съвместно с ДАИ, относно спазване на 
одобреното разписание, изпълнението на другите задължения и технически изисквания 
за осъществяване на транспортни услуги от страна на Изпълнителя. Изпълнителят 
трябва да разполага с подходящ транспорни средства за извършването на видовете 
превоз съгласно Приложение 1. Автобусите да са пригодни за превоз на деца и да имат 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

регистрация IRU, съгласно чл. 62а от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България. Изпълнителят е длъжен да осъществява 
превоза само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст и 
правоспособност за управление на МПС от съответната категория, определени 
съобразно действащото законодателство. Изпълнителят трябва да притежава лиценз за 
извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 
България съгласно Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари /ДВ бр.101 от 
23.11.1999 г. изм.ДВ бр.13 от 11.02.2011г./, лиценз на Общността за международен 
превоз на пътници и товари съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за 
международен автомобилен превоз на пътници и товари/ и удостоверение за 
регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници. Участникът 
представя информация относно участието на подизпълнители, съгласно Образец № 8,а 
при наличието му се попълват и Образци № 9 и № 10. Договорът се сключва за срок от 1 
година или до достигане на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и 
шест хиляди/ лева без ДДС. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1.Списък на 
документите, съдържащи се в офертата, подписан от уч-ка;2. Данни за лицето, което 
прави предлож-то: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управл. и др. 
данни, съгл. образец: административни сведения;3. Декл., за приемане на условията в 
проекта на дог-ра; 4. Саморъчно подпис. декларация/и за отсъствие на обстоят. по чл. 
47, ал. 1, т.1, съгл.образец. Декл-та се подписва от лицата, съгл. указанията в образеца; 
5. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, 
съгл.образец; 6. Срок на валидност на офертата не по- малък от 2/два / месеца, счит.от 
крайния срок за получ.на офертата; 7. Срок за изпълн-е на поръчката - 1 год. или до 
достиг. на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева 
без ДДС; 8. Срок за плащане /в кал.дни/ след извършв. на превоза и одобряв. на 
фактура; Продължава в раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката". 

Община Велико Търново 

BG321 

9. Зав. копие на годишен фин. отчет за последн.3 год. Мин. изискв.към т. 9: положит. 
финансов резултат за посл. 3 год. или от датата на първонач.регистрация; 10. Справка за 
общ оборот и оборот от дейности, подобни на предмета на поръчк.за посл. 3 год., 
включващ всички дейности а именно: специализиран превоз на ученици; автобусен 
превоз, таксиметров превоз и превоз на товари. Мин. изискв. към т. 10: оборот от 
дейности с подобен предмет не по-малко от 70 000.00 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС 
за последните 2 год.; 11. Справка за изпълнени дог-ри с подобен предмет, придруж.с 
копия от дог-ри и реф-ции за добро изпъл-е. Мин. изискв. към т. 11:уч-кът трябва да е 
изпълнил поне 1 д-р с подобен предмет за последните 3 год.;12. Декл-я за транспортни 
средства които са на разполож. на уч-ка, необходими за изпълн-е на поръчката, 
собствено, наето или на лизинг (посочват се регистрационен номер, вид и 
характеристики) – Образец № 14 с приложени към нея зав. копия на: свидетелство за 
рег-я на транспортно средство, контролен талон за преминал год. технич. преглед, док-т 
за скл. застраховка „Гражд. отговорност”, задължителна застраховка „Злополука” за 
автобуси, зав. копия на дог-ри за наем или лизинг, ако предлаганите трансп. средства не 
са собственост на фирмата. Док-тът за наето трансп. средство трябва да е със срок най-
малко до изтич. срока на общ. поръчка.Мин. изискв. към т.12: за автобусен превоз: 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

автобус до 18 седящи места – 1 бр. клас ІІ и 1 бр. клас В; автобус до 23 седящи места – 1 
бр. клас ІІІ; автобус до 30 седящи места – 1 бр. клас ІІ и 1 бр. клас ІІІ; автобус до 45 
седящи места – 1 бр. клас ІІ и 1 бр. клас ІІІ; автобус над 50 седящи места – клас ІІІ – 1 
бр. и клас І – 1 бр.; Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети и/или на 
лизинг автобуси с година на първоначална регистрация за автобусите клас III - не по-
рано от 2008г -, за автобусите клас II и клас I не по-рано от 2000г. – технически 
изправни, регистрирани и застраховани. Автобусите клас II да са годни за превоз на 
трудноподвижни лица. Автобусите клас III да са категоризирани по системата за 
международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по 
автомобилен транспорт (IRU). Един от автобусите над 40 седящи места клас III следва 
да отговаря на екологична категория не по-малко от евро 5 и да притежават 
категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм 
на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU)4 звезди. за таксиметров 
превоз: таксиметров автомобил – 2 бр.; Участникът трябва да разполага със собствени 
и/или наети и/или на лизинг таксиметрови автомобили с година на първоначална 
регистрация не по-рано от 2009г за превоз на товари: тов.автомобил самосвал /товар-ст 
до 5 т./ - 1 бр.; тов.автомобил самосвал /товар-ст до 13 т./ - 1 бр.; тов. автомобил 
самосвал /товар-ст до 24 т./ - 1 бр.; тов. автомобил фургон – 1 бр.; тов. автомобил влекач 
с полуремарке /товар-ст на полуремарке над 20 т./ - 1 бр.; специализиран автокран 
товар-ст до 14 т. – 1 бр.; специализиран автокран товар-ст над 35т. – 1 бр.; челен товарач 
– 1 бр. 13. Заверени копия на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и 
на товари на територията на Република България и заверени копия от удостоверения на 
ППС за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, 
съответстващи на предложените за участие автомобили или копия на лицензи на 
Общността и заверени копия към тях, съответстващи на броя на предложените за 
участие автомобили; Продължава в раздел "Допълнителна информация". 

Икономически най-изгодна оферта 

Формула за определяне на краен коефициент ”К” К = Ц х 40 % + Т х 60 % , където: Ц – 
Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой 
точки - 100т. се оценява офертата, която предлага най - ниски цени за видовете превоз 
по Приложение 1. На оценяване подлежат числата, получени от сумирането на 
предложените цени за: специализиран превоз на ученици по т.1 от Приложение 1; 
автобусен превоз по т.2 от Приложение 1; превоз на товари по т.4 от Приложение 1, 
както и цените, предложени за таксиметров превоз. Максимален брой точки получава 
офертата, която ще има за последица най- малък бюджетен разход за възложителя. 
Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение 
получава с 10 т. по-малко от непосредствено предходното от него по-добро 
предложение, а именно:100; 90; 80; 70, 60, 50, 40, 30, 20,10, а всички останали 
предложения получават 1 т. Т – техническа оценка на участника, включваща 
Организация и методология (максимум 100) По този показател се оценява дали 
предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по 
изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на изготвянето им. Комисията преценява 
разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси 
и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която 
участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на 
различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и 
участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би 
осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко 
съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на 
поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за 
изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Организация на 
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

човешките ресурси и евентуална замяна на лица от изпълнителния персонал. 
Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на 
задачите и отговорностите между лицата с определените методи и етапи за изпълнение 
и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. 
Мерки за предотвратяване на последиците при настъпване на риска. Комисията 
преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от 
участника биха довели до ефективно, качествено, навременно изпълнение в 
съответствие с действащото законодателство на дейностите– предмет на поръчката, 
дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре 
обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира 
качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. Пълната методика за 
оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка". 

11/09/2013 17:00 

НЕ 

14. Завер. копие на Удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници. 
Мин. изискв. към т. 14: участниците да притежават Удостоверение за регистрация за 
таксиметров превоз на пътници съгласно чл. 10 от Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници 15. Списък с технически правоспособен персонал - 
/Образец № 15/ ангажиран с изпълнение на поръчката, включително и на тези които 
отговарят за здравословни и безопасни условия на труд и контрола на качеството на 
извършваните услуги. Мин. изискв. към т. 15: ръководител транспортна дейност – 1бр.; 
шофьори на автобус – 3 бр., шофьори товарен автомобил – 2 бр., таксиметрови шофьори 
– 2 бр., автокранист – 1 бр., оператор челен товарач – 1 бр. Списъка да е придружен със 
зав. копия от договори, дипломи, удост-я за квалификация на посочените там лица, като 
за водачите се прилагат и завер. копия от: свидетелства за управление на МПС и 
контролните талони към тях, удостоверения за психологическа годност на водачите на 
МПС и карта за квалификация на водача; 16. Документ, удостоверяващ осигурено 
сервизно обслужване и гаражна база за целия срок на договора;Мин. изискв. към т. 16: 
Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна и гаражна база за 
сервизно обслужване на превозните средства да срока на договора. 17. Завер. копия на 
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за внедрени системи 
за управление на качеството, за управление на околната среда и за управление на 
здравето и безопасността при работа, удостоверяващи съответните стандарти. Мин. 
изискв. към т. 17: Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за 
управление на качеството ISO 9001:2008, за управление на околната среда ISO 
14001:2004 и за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007, 
или еквивалентни с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка. Ценово предложение следва да съдържа: - Предлагани цени за 
извършване на различните видове превоз, съгласно Образец № 4 – Ценово 
предложение; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български 
лева; Копия на документи, представени към офертата се представят от участника с гриф 
„Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника. Офертата се 
депозира в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община В. 
Търново на адрес гр. В. Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящ. 
покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Инф-я 
относно движението на общ. поръчка ще се публик. или по реда на публикуване на 
публичната покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на 
участниците в писмен вид. Съдържанието на офертата се представя в запечатан 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, е-mail и опис-е на поръчката по раздел ІІ от настоящата 
публична покана. Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда 
оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване 
на офертите, посочен в публ. покана. От участие в процедурата се отстранява участник:- 
чиято оферта не отговаря на предварит. обявените от Възлож-ля условия;- в чиято 
оферта не е представен някой от изиск.док-ти и/или не е попълнен някой от док-тите. 
Преди скл. на д-р класираният на 1-во място уч-к представя следн. док-ти: - док., 
издадени от компет. орган за удостовер. на обст-вата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-
ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

10/09/2013  

Съдържание на документ

5http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019571&PHPSESSID=2d0f7c3884acc78711d1199c1e6b800b&tab=&act=&header...


