
Партида: О БЯ ВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.en

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Q  Проект на обявление 
^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)____________________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова - Директор дирекция ОП, Грета 
Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП, инж. 
Галина Маринова - Главен експерт в 
дирекция СУТ

Телефон:
+359 62619228/+359 
62619231/+359 62619205

Електронна поща:
mop_vt 0abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725
1.2) Съвместно възлагане

Ц  Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

~1 Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________________________________

1.3 ) Комуникация
^Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725 

I Щостъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

М  Горепосоченото/ите място/места за контакт 
П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

£ ]електронно посредством: (URL)
| | горепосоченото/ите място/места за контакт

следния адрес: (моля, посочете друг адрес)________
Официално наименование:
Община Велико Търново, Общински център за 
услуги и информация на граждани

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Иво Лазаров

Телефон:
+359 62619108

Електронна поща:
mop_vt 0abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591aa8e483
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Основен адрес (URL):
https : / /www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https : / /www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725

□  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

I |Национална или федерална агенция/служба

XI Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

1 I Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

П Д руг тип:

I.5) Основна дейност
[XI Общи обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и безопасност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
ПЗдравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание
□  Образование 
□ Д р уга  дейност:

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка_________________________________________

11.1.1) Наименование:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квот-а Община Велико Търново, обособени в девет позиции" 
Референтен номер: 2______________________________________________________________

И. 1.2) Основен CPV код: 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2

И.1.3) Вид на поръчка
| | Строителство I IДоставки Х]Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции:
Позиция № 1: Основна градска линия № 1; Основна градска линия № 4 и 
линии от общинската транспортна схема Велико Търново - Присово и Велико 
Търново - Дичин; Позиция № 2: Автобусни линии Велико Търново - 
Килифарево, Велико Търново - Свищов 8.30 ч., Велико Търново - Лясковец 
- Горна Оряховица, Велико Търново - Габрово № 4101 и № 4104; Позиция № 
3: Автобусни линии Велико Търново - Арбанаси, Велико Търново - 
Мишеморков хан, Велико Търново - р-н Арбанаси - Горна Оряховица, Велико 
Търново - Русе № 4101 и 4102, Бургас - Велико Търново № 4101; Позиция № 
4: Автобусни линии Велико Търново - Дебелец, Велико Търново - 
Самоводене - Горна Оряховица, Велико Търново - Дичин - Павликени с 
начални часове на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа;
Продължава в раздел VI.3. "Допълнителна информация".
И.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 644350.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)_________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

К1Да 
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за_____________________________________________________
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всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:
□  само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:______________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) О п и сан и е 1_________________________________________ ________________________

11.2.1) Н аи м ен ован и е: 2
Позиция № 1: Основна градска линия № 1; Основна градска линия № 4 и
линии от общинската транспортна схема Велико Търново - Присово и Велико
Търново - Дичин
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Д о п ъ л н и тел н и  CPV код о ве 2
Основен C PV код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто  н а  и зп ъ л н ен и е
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) О п и сан и е н а о б щ е ств ен ата  п оръч ка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции:
Позиция № 1: Основна градска линия № 1; Основна градска линия № 4 и 
линии от общинската транспортна схема Велико Търново - Присово и Велико 
Търново - Дичин, съгласно техническата спецификация и маршрутните 
разписания
11.2.5) К р и тер и и  за въ зл аган е

Критериите по-долу
Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 ОЕ-Екологични характеристики на предложените 48 %
автобуси

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
^  Цена - Тежест: 21

ОЦ-предл.цена - 52 %
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) П р огн озн а сто й н о ст
Стойност, без да се включва ДДС: 250000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_______________________________________________________

11.2 .7) П р о д ъ л ж и тел н ост н а  п о р ъ ч ката, р ам к о в ото  сп о р азум ен и е или д и н ам и ч н а  
си стем а за п окуп ки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:_________дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а £3 Н е □
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II.2.9) И н ф ор м ац и я  о тн о сн о  о гр ан и ч ен и е за броя н а кан д и д ати те, к ои то  щ е бъдат 
п окан ен и
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Xii изключение на открити процедури;-------------------------------------
Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Q  Не ^

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ^
Описание на опциите:

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
Q Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог________________________________________ _____________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Показател ОЦ - предлагана цена се състои от два подпоказателя:
ОЦ = 0Ц1 + 0Ц2, където:
ОЦ 1 - предложена цена за билета за градска линия - с максимален брой 
точки 26 т .
ОЦ 2 - предложена цена за пътникокилометър (пкм) за линия от общинската
транспортна схема - с максимален брой точки ’26 т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_____________________________________________ ______________

11.2.1) Наименование: 2
Позиция № 2: Автобусни линии Велико Търново - Килифарево, Велико
Търново - Свищов 8.30 ч., Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица,
Велико Търново - Габрово № 4101 и № 4104
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции:
Позиция № 2: Автобусни линии Велико Търново - Килифарево, Велико 
Търново - Свищов 8.30 ч., Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица, 
Велико Търново - Габрово № 4101 и № 4104, съгласно техническата 
спецификация и маршрутните разписания.
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11.2.5) Критерии за възлагане
63 Критериите по-долу

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2о
1 ОЕ-Екологични характеристики на предложените 45 %

автобуси
Г~1 Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
63 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена - 55%
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:  _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________ ________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да 63 H e I I
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:  _______
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 _______

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Q  Не 63

11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не 63
Описание на опциите:

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [Ц Не 63
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) О п и сан и е 1________________________________________________________________

11.2.1) Н аи м ен ован и е: 2
Позиция № 3: Автобусни линии В.Търново - Арбанаси, В. Търново - 
Мишеморков хан, В. Търново - р-н Арбанаси - Г. Оряховица, В. Търново - 
Русе № 4101 и 4102, Бургас -  В. Търново № 4101
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Д о п ъ л н и тел н и  C P V  к од о ве 2
Основен C PV код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто  н а и зп ъ л н ен и е
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS: 1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) О п и сан и е н а  о б щ е ств ен ата  поръч ка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Позиция № 3: Автобусни линии Велико Търново - Арбанаси, Велико Търново 
- Мишеморков хан, Велико Търново - р-н Арбанаси - Горна Оряховица, 
Велико Търново -  Русе № 4101 и 4102, Бургас,- Велико Търново № 4101, 
съгласно техническата спецификация и маршрутните разписания.
11.2.5) К р и тер и и  за  въ зл аган е

Е  Критериите по-долу
£3 Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 ОЕ -  „Екологични характеристики на предложените 45 %
автобуси"

I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е<3 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена-55%
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) П р огн озн а сто й н о ст
Стойност, без да се включва ДДС: 105000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________

11.2.7) П р о д ъ л ж и тел н ост н а п о р ъ ч ката, р ам к о вото  сп о р азум ен и е и ли  ди н ам и ч н а 
си стем а за п окуп ки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:  _______ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а £3 H e I I
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II.2.9) И н ф ор м ац и я  о тн о сн о  о гр ан и ч ен и е за б р оя н а кан д и д ати те, к о и то  щ е бъдат 
покан ен и
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-l 2 5 9 !аа8е483 6



Партида: О БЯ ВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  НеЕ
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Е

II.2.12) Информация относно електронни каталози
[^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Позиция № 4: Автобусни линии Велико Търново - Дебелец, Велико Търново -
Самоводене - Горна Оряховица, Велико Търново - Дичин - Павликени с
начални часове на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа
Обособена позиция №: 4
2

И.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции:
Позиция № 4: Автобусни линии Велико Търново - Дебелец, Велико Търново - 
Самоводене - Горна Оряховица, Велико Търново - Дичин - Павликени с 
начални часове на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа, сагласно 
техническата спецификация и маршрутните разписания.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените 45 %
автобуси"

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
£3 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена-55%
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 130000 . 00__________Валута:__________BGN

УНП: a44bdb29-d593-4e3 8-8a4d-12591 аа8е483 7



Партида: О БЯВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да XI Не □
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

И.2.1о) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Щ Не XI

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да П  Не 1X1
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  He XI
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ И.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1___________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час 
на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски 
Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа
Обособена позиция №: 5
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-1259!aa8e483



Партида: О БЯ ВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

И.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции: 
Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час 
на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски 
Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа, съгласно техническата спецификация и 
маршрутните разписания.___________________________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане
ЕЗ Критериите по-долу

ЕЗ Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените 45' %

автобуси"
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
£3 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена - 55%
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 00 0.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на т ази обособена позиция)____________________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да £3 He I I
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти _______________________________ Да Щ Не БЗ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

И.2.12) Информация относно електронни каталози
Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог__________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз___________________

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591aa8e483



Партида: О БЯ ВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да U  Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1

11.2.1) Н аи м ен ован и е: 2
Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и
Велико Търново - Габрово № 4102 и № 4103
Обособена позиция №: 6
2

11.2.2) Д оп ъ л н и тел н и  CPV к од о ве 2
Основен C P V код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто  н а и зп ъ л н ен и е
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

II. 2.4) О п и сан и е н а о б щ е ств ен ата  п оръч ка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции: 
Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и 
Велико Търново - Габрово № 4102 и № 4103, съгласно техническата 
спецификация и маршрутните разписания.
11.2.5) К р и тер и и  за  въ зл аган е

Критериите по-долу
Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените 40 %

автобуси"
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест:1 20 

Цена - Тежест: 21 
ОЦ-Предл.цена - 60%

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) П р огн озн а сто й н о ст
Стойност, без да се включва ДДС: 10000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________

11.2.7) П р о д ъ л ж и тел н ост на п о р ъ ч ката , р ам к о вото  сп о р азум ен и е или ди н ам и ч н а 
си стем а за п окуп ки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а £3 Н е □
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II .2.9) И н ф ор м ац и я  о тн о сн о  о гр ан и ч ен и е за б р оя  н а  к ан д и д ати те, к о и то  щ е бъ дат_____

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591 аа8е483 10
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поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2 .10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не £<3

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ^
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

11.2.1) Наименование: 2
Поз.№ 7: Авт.л-ии В .Търново-Св-в с нач.ч. на тр. от В.Т-во 7.00ч.,В.Т-
во-Св-в с нач.ч.на тр. от В.Т-во 13.00ч., В.Т-во-Св-в с н.ч.на тр. от
В.Т. 14.ООч.,В .Т .-Дичин-П-ни с н.ч. на тр. от В.Т-во И.ЗОч.
Обособена позиция №: 7
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции:
Позиция № 7: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час 
на тръгване от В. Търново 13.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 14.00 часа, Велико Търново - Дичин - 
Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 11.30 часа, съгласно

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591aa8e483 II
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техническата спецификация и маршрутните разписания.
11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените 40 %

автобуси"
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
[3 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена-60%
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  —  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)  _______________________________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да 13 H e I 1
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой:_2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Q  Не 13

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не 3
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не 3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

И.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

11.2.1) Н аи м ен ован и е: 2
Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на
тръгване от В. Търново 6.30 часа, и автобусна линия Велико Търново -
Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ча
Обособена позиция №: 8
2

11.2.2) Д оп ъ л н и тел н и  CPV к од ове 2
Основен C PV код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто  н а  и зп ъ л н ен и е
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) О п и сан и е н а  о б щ е ств ен ата  п оръч ка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции: 
Позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - 
Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа, 
съгласно техническата спецификация и маршрутните разписания.___________
11.2.5) К р и тер и и  за  въ зл аган е
£3 Критериите по-долу

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените 36 %

автобуси"
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
£3 Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена - 64%
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) П р о гн о зн а сто й н о ст
Стойност, без да се включва ДДС: 14 600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________

11.2 .7) П р о д ъ л ж и тел н ост н а п о р ъ ч ката, р ам к о в ото  сп о р азум ен и е или д и н ам и ч н а 
си стем а за  п окуп ки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни:   _
или
Начална дата: _____ _ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а KI H e I I
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се обяви през 2024 
г .
II. 2.9) И н ф ор м ац и я  о тн о сн о  о гр ан и ч ен и е за б р оя  н а  кан д и д ати те, к ои то  щ е бъдат 
п окан ен и
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ■____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не 1X1

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не XI
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II. 2) Описание 1_______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101 
Обособена позиция №: 9

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 60112000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото на изпълнение на поръчката са посочените линии от утвърдените 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по съответните 
позиции.
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и 
разписания по тях от републиканската, областна и общинска транспортни 
схеми - квота Община Велико Търново", обособени в девет позиции: 
Позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101, съгласно 
техническата спецификация и маршрутните разписания.
11.2.5) Критерии за възлагане
XI Критериите по-долу

[XI Критерий за качество -  Име: / Тежест:1 2 20
1 ОЕ - „Екологични характеристики на предложените ■ 30 %

автобуси"
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
X  Цена - Тежест: 21

ОЦ-Предл.цена-70 %
□  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11250.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки  -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)____________________________________________________
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 6о или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да £3 He I I
Описание на подновяванията:
Нова обществена поръчка със същия предмет следва да се "обяви през 2024 
г .
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не £3

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не [
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог___________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q  Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие______________________________________________________

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Всеки уч-к трябва да притежава лиценз за извършв. на превоз на пътници 
на терит. на Pen. България или лиценз за извършв.на междун. превоз на 
пътници - лиценз на Общността, съгласно чл. 6 от З.за автомоб. превози, 
или еквивт.
При подав. на оф., изпълн-то на изискв-то се деклар. в ЕЕДОП, част IV, 
раздел А: Годност. Уч-кът декларира в ЕЕДОП инф-я за обстоятелствата 
по отнош. на притеж. лиценз за извършв.на превоз на пътници на терит. 
на РБългария или лиценз на Общността, или екв., като се посочват и 
съотв. нац. бази данни, в които се съдържат декларир.обст-ва, или се 
пое. компет. органи, които съгласно зак-вото на държавата, в която уч- 
кът е установен, са длъжни да предоставят инф-я. Док-вата се представят
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от уч-ка, опред. за изп-л, или при поискв. в хода на проц. в случ. на 
чл. 67, ал.5 ЗОП: копие от лиценз за извършв.на превоз на пътници на 
терит. на РВългария или лиценз за извършв. на междун. превоз на пътници
- лиценз на Общн., за чуждестр. лица - екв. док-т, изготвен съгласно 
нац. з-н на уч-ка, издаден от компет. орган от държ., в която е устан., 
доказващ такъв лиценз, съгл. зак-вото на държавата, в която са уст. Ако 
съотв. док-ти са на разполож. в електр. формат уч-кът, избран за изп-л 
посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи док-та и точно позов. на 
док-та. В сл., че уч-кът е чуждестр.лице той може да представи валид. 
екв. док-т или декл-я или удост-е, изд. от комп.орган на държ. - чл.на 
ЕС, или на др. държава - страна по Спораз-то за Европ. иконом, прост- 
во, док-щи вписв. на уч. в съотв. рег-р на тази държ., в случай, че 
възлож-лят се възползва от визир. в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност.
При уч-е на обедин-е, което не е юр. лице, изискв. за лиценз се док-ва 
от всеки уч-к в обед-то, който ще изв-ва услуг.съобр. разпред-то на уч- 
то на лицата при изп-е на д-стите, предвид, в д-ра за създав. на обед- 
е. Уч-ците посочват в оф. подизп-лите и дела от пор., който ще им 
възлож., ако възнамер. да изп-ват такива. Подизп-лите трябва да отг. на 
съотв. крит. за подбор съобр. вида и дела от пор., който ще изп-ват и 
за тях да не са налице осн-я за отстран. от проц.
Уч. могат да пол.необх. инф. зад., св. с д-ци и осиг., опазв. на ок. 
ср., закр. на зает. и усл. на труд, к-о са в сила в РБ-я и отн-ми към 
предм. на пор., както сл.: Отн. зад., св. с д-ци и осиг-ки - НАП, Инф. 
тел. на НАП: 0700 18 700; Инт. адрес: www.nap.bg; Отн.зад., св. с 
опазв. на ок. ср.-МОСВ, Инт. адр.: www.moew.government.bg; Адрес: гр. 
София 1000, Бул. „Мария Луиза" 22; Отн. зад., св. със з-ла на зает. и 
усл. на труд- МТСП, Инт. адр.: www.mlsp.government.bg, Адр.: гр. София 
1051, ул. Триадица № 2, Тел.: 02 8119 443; Аг. по зает.: Инт. адрес: 
www.az.government.bg; Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3;Тел.: 02 
980 87 19, Факс: 02 986 78 02; ИА „Гл. инсп-я по труда"; Инт.адр.: 
www.gli.government.bg; Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3, Тел. за 
конс-ии: 0700 17 670.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние

П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово 
състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 
Възложителят не- поставя изисквания.
111.1.3) Технически и професионални възможности
Q] Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Уч-кът през поел. 3 (три) год., счит. от датата на подав. на
офертата, трябва да е изпълнил дейности с предм. и обем, идент. или
сх.с тези на нает. общ. поръчка.Под „дейности с предмет и обем, идент. 
или сходни с тези на обществ.поръчка" следва да се разбира услуги по 
обществен превоз на пътници по утвърд. трансп. схеми. Забележка:
Възлож. не поставя изискв.за обем на изпълн. услуга. При подав. на 
офертата, съотв-то с- изискв-то за съотв. позиция се деклар. в Част IV, 
Раздел В „Техн. и проф. спос-сти", в поле „За поръчки за услуги от
конкр. вид": трябва да е видно съотв-то с изиск. миним. ниво, а именно
уч-ка трябва да представи миним. инф-я в поле „Описание" (с посочв. на 
изпълнени дейности, включ. в обхв. на поръчк.; в поле „Сума" - стойност 
на изпълнена/и дейност/и в лева; в полета: „Нач. дата" и „Крайна дата"
- периода на изпълн.е на услуг./ите; в поле „Получатели" - пълно наимен 
-е на получ.лите.). Постав. изискв. се док-ва преди скл. на дог-р с док 
-ти по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услуг., които са идент. . 
или сх. с предм. на пор., с посочв. на ст-стите, датите и получ., 
заедно с док-ти, които док.извърш. услуга. Възлож. няма да изисква док- 
ти, които вече са му били предоставени от уч-ка или са му служ. 
известни.
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2.Уч-кът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с 
определена проф- компетентност за изпълнението на поръчката Доказване 
на посоч- изискване: При подаване на офертата, съотв-то с изискването 
за съответната позиция се декларира в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. 
Постав. изискване се доказва преди сключв. на дог-р с документи по чл. 
64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят 
за изпълнението. Док-те за доказв. съотв-то с постав. изискв. се 
представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в 
хода на проц. - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Док-тите се
представят и за подизп-лите и третите лица, ако има такива.
1. Уч-ците могат за конкр. поръчка да се позоват на капац. на трети 
лица, независ. от правн. вр. между тях, по отн-е на крит., свърз. с 
технич. способи, и проф. комп-ст. 2. По отн. на крит., свърз. с проф. 
комп-ст, уч-ците могат да се позов. на капац. на 'трети л. само ако 
лицата, с чието образ-е, квалиф-я или опит се док. изпълн-е на изискв-
ята на възл-ля, ще уч-ват в изпълн-то на частта от пор., за която е
необх. този кап-т. 3. Когато уч. се позов. на капац. на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разпол. с техните ресурси, като 
представи преди скл. на дог-р док-тИ за поетите от третите л. задълж-я. 
4. Третите л. трябва да отг-рят на съотв. крит. за подбор, за док. на 
които уч-кът се позов. на техния капац. и за тях да не са налице осн- 
ята за отстр.от проц.Възл.из-ва от уч-ка да замени посоч. от него трето 
л., ако то не отг. на тези усл-я. Когато уч. в проц. е обед-е от физ. 
и/или ЮЛ, той може да док. изпълн-то на крит. за подбор с капац. на 
трети л .,при спазв.на усл-ята по т.2-4 по-горе.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Мин. изискване по т . 1: участникът трябва да докаже за съответната
обособена позиция, за която участва, наличие на поне една изпълнена 
услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката (услуга по 
обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми), през 
последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта за няколко обособени позиции, участникът 
декларира съответствието си с минимално поставеното изискване за всяка 
обособена позиция поотделно.
Мин. изискване по т. 2: участниците трябва да имат на разположение 
минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за 
съответната позиция. Предложените водачи трябва да притежават 
свидетелство за управление на МПС, удостоверяващи правоспособност за 
управление на моторни превозни средства от съответната категория МПС и 
удостоверение за психологическа годност.
При участие за повече от една позиция участникът трябва да разполага с 
необходимия минимален брой лица за всяка позиция като лицата не могат 
да се припокриват.
Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

П  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места____________________________________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката 2_________________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:___________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията за изпълнение е в размер на: 3,5 % (три цяло и пет процента) 
от стойността на договора за съответната позиция без ДДС, както 
следва:
-За обос. позиция 1 - 5  250.00 (пет хиляди двеста и петдесет) лева 
-За обос. позиция 2 - 3  237.50 (три хиляди двеста тридесет и седем лева 
и 50 ст.) лева
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-За обос. позиция 3 - 3 675.
лева
-За обос. позиция 4 - 4 550.
лева
-За обос. позиция 5 - 525.00
-За обос. позиция 6 - 350.00
-За обос. позиция 7 - 560.00
-За обос. позиция 8 - 511.00
-За обос. позиция 9 - 393.75

(петстотин двадесет и пет) лева 
(триста и петдесет) лева 
(петстотин и шестдесет) лева 
(петстотин и единадесет) лева 

- 393.75 (триста деветдесет и три) лева
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

□  Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката___________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. l) Описание_____________

IV.l.i) Вид процедура 
5<[| Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□  Ускорена процедура 

Обосновка:
□  Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура
Обосновка:

□  Състезателен диалог
П  Партньорство за иновации
□  Публично състезание_____________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
I |Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

П  Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

I I Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти_______________________________________________________

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори_____________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Н е! 
(GPA)_______________________________________________________  ____________

ГУ.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][] [] [] []
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)  ______________________________________________________________________________________________________________________________
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IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29.11.2019 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

дд/мм/гггг_____________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
I IАнглийски 
(XI Български 
□  Гръцки 
I I Датски 
~| Естонски

I I Ирландски 
I I Испански 
I I Италиански 
I I Латвийски 
I |Литовски

Г~| Румънски 
□Словаш ки

[ [Малтийски 
I | Немски 
П  Нидерландски | | Словенски
Г~] Полски □Унгарски
~~1 Португалски I |Фински

I | Френски 
I I Хърватски 
I I Чешки 
ЦШведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30.04.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци:________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)_______________________________________________________________________

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.12.2019 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. 
Майка България № 2.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да К| He I I
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
Следващата процедура следва да се обви през 2024 г.
VI.2) Информация относно електронното възлагане
I |Ще се прилага електронно поръчване 
□  Ще се използва електронно фактуриране
~~|Ще се приема електронно заплащане__________________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
Позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час 
на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски 
Тръмбеш 7.00 и 13.00 часа; Позиция № 6: Автобусни линии Велико Търново 
- Керека № 4101 и 4102 и Велико Търново - Габрово № 4102 и № 4103; 
Позиция № 7: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час 
на тръгване от В. Търново 13.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 14.00 часа, Велико Търново - Дичин - 
Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 11.30 часа; Позиция № 
8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от 
В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с 
начален час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа; Позиция № 9: 
Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101

Възложителят открива настоящ, процедура за възлаг. на обществ. поръчка 
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП, във връзка с Реш. № 1520 по
протокол № 59 от 27.06.2019 г. от заседание на Великотърновски Общински 
съвет, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомоб. превози, чл.
1бв от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържд. на 
транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията и в съответствие 
с нормите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществ. услуги за пътнич.превоз 
с железоп. и автомоб. транспорт и за отмяна на реглам. (ЕИО) № 1191/96

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591 аа8е483 19



Партида: О БЯ ВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета/L 315/1 от 3.12.2007:
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 15
Град:
София

Пощенски код:
1 0 0 0

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminScpc. bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко 
заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, 
ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25.10.2019 дд/мм/гггг________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва

У Н П ; a44bdb29-d593 -4еЗ 8-8a4d-12591 аа8е483

http://www.%d1%81%d1%80%d1%81.bg


Партида:

УНП: a44bdb29-d593-4e38-8a4d-12591 аа8е483

О БЯВЛ ЕН И Е ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

21


