АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ 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: изх. № РД.02.12-115 / 16.08.2018 г.

Възложител: Кметът на Община Елена
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00619
Адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
Лице за контакт: Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“.
Телефон: 0879 101448, Факс: 06151 6510.
E-mail: porachki@elena.bg.
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
[X] Услуги
Предмет на поръчката: “Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена
през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.”
Кратко описание: Специализирания превоз ще се извършва всеки учебен ден и обхваща
превозването на ученици и учители - придружители с общ брой както следва:
1. Направление І - превоз с автомобил над 22 места по маршрут - АГ гр. Елена - с. Бойковци - с.
Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ Елена, съгласно
приложеното маршрутно разписание.
2. Направление IІ - превоз с автомобил над 22 места по маршрут АГ гр. Елена - с. Константин с. Беброво - Разклон с. Петковци - Синджирци - СУ Елена - АГ гр. Елена, съгласно приложеното
маршрутно разписание.
Изготвените маршрутни разписания са неразделна част от договора. Същите се утвърждават от
кмета на общината и се съгласуват с директорите на съответните училища.
Промени в разписанията са допустими по искане на Възложителя, ако това се налага от промени
в учебните планове на училищата.
Срокът за изпълнение на услугата е от датата на подписване на договора до 30.06.2019 г.
Специализираният превоз се финансира със средства от централния бюджет до размера,
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определен в закона за държавния бюджет за съответната година. В случаите, когато размерът на
сумите по издадените фактури надвишават разполагаемите средства за разплащане на
извършените превози, полагащите се суми се намаляват съразмерно на недостига. Разликата при
възможност се изплаща през следващи отчетни периоди в рамките на текущата бюджетна
година, съгласно чл. 73 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за
издаване на превозни документи за извършване на превозите (обн. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2015 г.).
Място на извършване: Специализираният превоз обхваща превозването на ученици и учители придружители по маршрути:
- АГ гр. Елена - с. Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр.
Елена - АГ Елена;
- АГ гр. Елена - с. Константин - с. Беброво - Разклон с. Петковци - Синджирци - СУ Елена - АГ
гр. Елена, съгласно маршрутни разписания (Приложение № 4.1. и Приложение № 4.2.).
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева)
Прогнозната стойност е индикативна като е формирана съобразно изчислените общи километри
пробег по определените от възложителя маршрутни разписания, вида на необходимия брой
автомобили над 22 места (1.65 лв./км общ пробег), съгласно Заповед № РД-09-1038 / 29.07.2016
г. на Министъра на образованието и науката, за определяне на максимален размер на средствата
за компенсиране на километър от общия пробег и чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния, предвидени в нормативните актове за
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и
други райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
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):
Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, правилника за
прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и техническата спецификация, публикувани в
Профила на купувача на интернет страницата на възложителя: http://zop.elena.bg/?p=2357
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП,
ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице основанията по чл.
54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Към офертата участниците подават декларации по образец на
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възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП. Декларацията за
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България, съответстващи на броя на предложените за участие
автобуси.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за икономическо
и финансово състояние към участниците.
Технически и професионални способности:
Изисквани минимални нива:
1. Всеки участник трябва да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на
офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за услуги.
Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за услуга” се разбира
извършване на специализиран превоз на деца и/или ученици.
2. Всеки участник трябва да разполага с необходимия брой технически лица и персонал с
необходимата професионална компетентност, включително такива, които отговарят за контрола
на качеството за изпълнението на поръчката.
Изисквани минимални нива:
2.1. Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани водачи на превозни средства,
които:
 да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен
или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство;
 да притежават най-малко две години професионален опит като водачи на автобус;
 да са на възраст не по-малка от 25 години;
 да притежават валидни удостоверения за психологическа годност, свидетелства за
управление на МПС и карти за квалификация;
2.2. Всеки участник трябва да разполага с лице, което е завършило средно или висше
образование със специалност, посочена в Приложение № 9б от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и е в
трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача за извършването на предпътни
прегледи за проверка на техническата изправност на превозните средства преди всяко излизане
от експлоатационния център.
3. Всеки участник трябва да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката, както следва:
Изисквани минимални нива:
3.1. Всеки участник трябва да разполага с превозни средства – автобуси за превоз на
пътници (собствени, наети, на лизинг или др. правно основание) за които има:
 издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност;
 издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на
ППС;
 издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на
автобуса;
 да имат сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”,
валидни към датата на подаване на офертата.
3.2. Всеки участник трябва да разполага с не по-малко от 2 (два) броя автобуси за изпълнение
на автобусните линии по следните направления:
1. Направление І - превоз с автомобил над 22 места по маршрут - АГ гр. Елена - с. Бойковци с. Каменари - с. Палици - с. Чакали - с. Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ Елена, съгласно
приложеното маршрутно разписание.
2. Направление IІ - превоз с автомобил над 22 места по маршрут АГ гр. Елена - с. Константин 3

с. Беброво - Разклон с. Петковци - Синджирци - СУ Елена - АГ гр. Елена, съгласно приложеното
маршрутно разписание.
3.3. Всеки участник трябва да разполага със собствена, взета под наем или на друг вид правно
основание гаражна и/или сервизна база.
Забележка:
1. Срокът на договора за ползване на превозни средства под наем, лизинг или др. правно
основание, в случай, че участникът предвижда да използва такива при изпълнение на
обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на услугата – до
30.06.2019 г.
2. Срокът на договора за ползване на гаражна и/или сервизна база под наем или друго правно
основание, в случай, че участникът предвижда да използва такава при изпълнение на
обществената поръчка, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на услугата – до
30.06.2019 г.
3. 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, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
4. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може
да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

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
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „найниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат допуснати до
разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „най - ниска цена”.
За целите на оценката в настоящата процедура, за „цена” на участника се счита предложената
от него най - ниска единична цена - лв./км. общ пробег.
На първо място се класира офертата на участника, предложил най - ниска единична цена лв./км. общ пробег.
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
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Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 24.08.2018 г.

Час: 17.30 ч.

Място на получаване на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда
общинска администрация - Елена, стая 204.
Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от деня следващ датата на подаване на
офертите.
Дата: (дд/мм/гггг) [……]
Час: (чч:мм) [……]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.08.2018 г.
Час: 11.00 ч.
При отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване могат да присъстват представители на
участниците.
Място на отваряне на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда
общинска администрация - Елена, стая 211.

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:
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 16.08.2018 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
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