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ОДОБРЯВАМ: /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

ИВАН ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

 

 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти  с обява 

с предмет:  „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до 

 средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково  

за учебната 2018/2019 г.” 

 

 

 

 

Изготвил: ----П------ 

/Д. Куртева – ст. спец. „ОПИД”/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

открита със Заповед № З-384/21.08.2018 г. 

гр. Гурково 
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I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.  

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

           Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за 

участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител 

на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).   

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА 

2.1. Описание и обхват на обществената поръчка: 

Община Гурково провежда обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

по реда Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с  чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 

16-годишна възраст до средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за 

учебната 2018/2019 г.”, който обхваща организиране на специализиран превоз на ученици 

до 16-годишна възраст от населените места, в които живеят и в които няма училище, до СУ 

„Христо Смирненски” гр. Гурково, общ. Гурково по маршрутно разписание: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

 Превозването на учениците се извършва всеки учебен ден по описания по-горе 

маршрут и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване. Не се допуска 

превоз на правостоящи ученици при извършване на транспортната услуга. 

2.2. Място на изпълнение на поръчката: съгласно одобреното Маршрутно  

разписание, както следва: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

2.3.    Срокът за изпълнение на поръчката - от 17.09.2018 г. до 30.06.2019 г.  

2.4. Възможност за представяне на варианти в офертите - Всеки кандидат може  

да представи само едно предложение по предмета на процедурата.  

Не се допуска представянето на варианти в офертата. 

2.5. Прогнозна стойност на поръчката: 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е общо в размер на: 

35 000,00 /тридесет и пет хиляди/ лева без включено ДДС. 

Максималният дневен пробег в километри и максималните цени на километър, 

определени на основание чл. 32 от Наредба за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване 

по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 

пътници за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 

163 от 29.06.2015 г. на МС и  заповед РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката, са в размер до: 
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- с автомобили над 22 места- до 1,65 лв./км от общия пробег; /цената е с  

включено ДДС/. 

Необходимото МПС се определя въз основа на общия брой пътуващи ученици от 

местоживеене до училището и обратно, и терена по съответния маршрут. 

Ще се утвърдят маршрутни разписания, включващи спирките от населените места, 

от където пътуват ученици. 

Окончателният брой ученици ще бъде уточнен със списъците към 17.09.2018 г., 

които се ще изготвят от Възложителя и предадат на Изпълнителя. 

В началото на учебната 2018/2019 година списъците за броя на пътуващите 

ученици до 16- годишна възраст по маршрутни разписания ще бъдат актуализирани. 

Необходимите МПС са съобразени с броя пътуващи ученици и терена на 

маршрута. 

 
2.6. Начин на плащане 

Плащането ще се извършва по банков път, съгласно условията, посочени в договора, 
сключен с участника. 

Възложителят ще заплаща услугата по месеци, по банковата сметка на Изпълнителя, 
срещу издадена фактура и представен протокол за извършените курсове за превоз на 
ученици за месеца. 

 

3. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

3.1. Общи положения 

Участник в процедура за  възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 

и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или 

услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или 

друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в 

което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които 

ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от 

участника в копие. 

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 

обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора или в 

друг документ, подписан от членовете на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.  

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 

юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
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При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от 

ППЗОП. 

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

3.2. Използване капацитета на трети лица и подизпълнители. 

3.2.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП участникът може да се позовава на  

капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 от ЗОП третите лица 

трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът 

се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

3.2.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва  

подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, 

който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите 

от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 - Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

 - Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от отговорността 

му за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

 - Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

 - Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

 - В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

 - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 - Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял  

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 
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При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията, посочени в 

предходния абзац. 

За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения, 

трети лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП. 

3.3. Участие на клонове на чуждестранно лице. Клон на чуждестранно лице може  

да е самостоятелен участник в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава 

оферти и да сключва договори. В този случай, представляващото клона лице следва да е 

упълномощено да подава оферти за участие в обществени поръчки и да сключва договори. 

Посочените обстоятелства следва да са вписани в Търговския регистър. 

Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на 

ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката 

ще има на разположение тези ресурси. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава 

заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на  

държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с 

изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални 

способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.  

 
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

4.1. Изисквания за личностно състояние: 

Не може да участва в настоящата обществена поръчка, съответно Възложителят ще 

отстрани от участие в обществената поръка всеки участник, за който е налице някое от 

обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т, 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП, а именно : 

 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,  

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила;  

Това обстоятелство не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

 е установено, че:  
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а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, т.21 от  

ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или 

наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 

възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат 

интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои за 

който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 

връзка с възлагането на обществената поръчка. /Облага е всеки доход в пари или в 

имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, 

прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-

ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или 

влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или 

обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно 

събитие./) 

Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата. 

Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други 

лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

представителните или надзорните органи.  

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената 

поръчка. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по чл, 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на 

обединението. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП като представят собственоръчно 

подписани декларации. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от 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 

от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от 

ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

4.2. Критерии за подбор. 

4.2.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на  

пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 

2011 г.), респективно съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България, придружен от удостоверения на ППС за обществен 

превоз на пътници на територията на Р България.  

 Изискуеми документи: За целта Участникът следва да представи Копие от валиден 

лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), респективно съгласно Наредба № 33 за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, придружен 

от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Р България.  

 

4.2.2. Икономическо и финансово състояние- не се изисква; 

4.2.3. Технически и професионални способности-  

 Участникът да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните 3  
/три/ години идентични или сходни с предмета на поръчката, считано от датата на подаване 
на офертата. 

Изискуеми документи: Участникът следва да е представи Списък- декларация на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуги, считано до датата определена за краен срок за подаване на 

офертите. 
 Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за  

изпълнение на обществената поръчка- автобуси за превоз, както следва: 
- 1 /един/ бр. автобус с над 22 места; 
- 1 /един/ бр. резервен автобус с над 22 места; 
 
 Като същите следва да отговарят на следното: 
 - са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за 
извършване на превози на пътници на територията на Република България. 
 - издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на 
техническата изправност; 
 - издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобуса; 
 - сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, 
валидна към датата на подаване на подаване на офертата; 
 
 Изискуеми документи: Участникът следва да представи списък - декларация за 
техническото оборудване, което ще се използва при изпълнение на поръчката, с 
посочена информация относно рег.№ на ППС, марка и модел на ППС, брой седя щи 
места. 
 
Забележка* 

 При подписване на договора определеният изпълнител представя актуален 
списък- декларация за техническото оборудване, което ще ползва за изпълнение на 
поръчката, придружено със следните документи:  

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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- Копие на Свидетелствата за регистрация на МПС; 
- Копие от договорите за лизинг или наем. Договорите за наем следва да са 

валидни към датата на подписване на договора;  
- Копие от удостоверението за техническа изправност;  
- Копие от удостоверението за допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуса; 
- Копие от застрахователната полица „Гражданска отговорност” и 

„Злополука на пътниците”, валидна към датата на подписване на договора;  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО НЕЯ: 

5.1. Достъп до Документацията за участие в процедурата. На основание чл.  

32, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк 

достъп чрез електронни средства до всички документи, съставляващи в тяхната съвкупност 

Документацията за провеждане на настоящата процедура, посредством публикуването им 

на поддържания от него „Профила на купувача“, считано от датата на публикуване на 

Обявата.  

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на електронен адрес: 

http://www.obshtina-gurkovo.com/results/. , който представлява обособена част от Интернет ‘ 

страницата на Община Гурково. 

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки потенциален 

Участник, за да изготви своята оферта може да я изтегли от „Профила на купувача”, на 

посочения в Обявата Интернет адрес. 

5.2. Разяснения по условията на реда за възлагане При писмено  

искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 3 дни, преди 

изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен да публикува в 

профила на купувача писмени разяснения.  

Разясненията се публикуват на „Профила на купувача“ в официалната Интернет 

страница на Възложителя, в срок следващия работен ден от получаване на искането, като в 

тях (разясненията) не се посочва лицето, направило запитването. 

На основание чл. 33, ал. 3 от ЗОП, Възложителят не предоставя разяснения, ако 

искането е постъпило след изтичане на посочения 3-дневния срок.  

6. ОФЕРТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. 
6.1. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 6 (шест)  

месеца, считано от датата,  посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

Обявата за обществена поръчка.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок за валидност или откаже да го 

удължи, при поискване от Възложителя. 

6.2. Подготовка на офертата 

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в 

обявата и документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да 

се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.  

Офертите за участие се изготвят на български език. 

До изтичане на срока за подаване на заявленията  за участие или офертите, всеки 

участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  

mailto:gurkovo_obs@abv.bg
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Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни 

участници в настоящата обществена поръчка.  

ВАЖНО!!!  

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството, в случай че се окажат 

свързани лица с друг участник в настоящата поръчка. 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива 

от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 

на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

7. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА,  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ. 

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в 

обявата краен срок, като върху опаковката се изписва: 

АДРЕС: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, сграда на общинска 

администрация- Гурково.  

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  

„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СУ 

„Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.” 
Върху опаковката следва да бъдат посочени: наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност- факс и електронен адрес. 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка, в прозрачна опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие 

пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.  

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска 

приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.  

Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и 

оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 
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Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

Участниците трябва да представят: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан  

от участника (Образец № 1); Този списък се поставя в началото на приложените 

документи. Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде подреден 

съгласно списъка по т. 1. 

2. Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него  

документи към офертата, когато офертата не е подписана от законния  

3. Представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 

4. Представяне на участника, което включва: 

   а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец (за целта може да бъде попълнена Декларация 

за ЕИК (Образец № 2), а когато е физическо лице - документ за самоличност (заверено от 

участника копие). 

Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, същите представят документ за регистрация, съобразно 

националното си законодателство. 

б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

обществената поръчка. Представят се под формата на Административни сведения: 

Представяне на участника - подписани от участника (Образец № 3); 

5. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо  

лице, следва да се представи - копие на документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност,  

когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от  

ЗОП, (Образец № 4); 

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП,  

(Образец № 5); 
8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с  

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици, (Образец № 6); 

9. Заверен от участника валиден лиценз за извършване на превоз на пътници  

на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 

от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 

2011 г.), респективно съгласно Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България, придружен от удостоверения на ППС за обществен 

превоз на пътници на територията на Р България.  

10. Списък- декларация на услугите, които са идентични или сходни с предмета на  
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обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуги, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за извършената доставка, считано до датата определена за краен 

срок за подаване на офертите (Образец № 7); 

11. Списък- декларация на техническото оборудване за извършване на услугата  

(Образец № 8); 
12. Декларация за участие на подизпълнител, (Образец № 9). 

13. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител, (Образец № 10) - (ако е  

приложимо). 

14. Техническо предложение, (Образец № 11). 

15. Ценово предложение, (Образец № 12). 

16.  
8. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от назначена от възложителя 

комисия на датата и часа посочени в обявата за събиране на оферти за обществената 

поръчка в сградата на общинска администрация- Гурково, етаж 2, стая 6. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители.  

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения.  

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в 

един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

 

9.  УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ДОГОВОРА 

9.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента)  от стойността 

на договора без ДДС. 

Същата може да се предостави в една от следните форми: 

 Парична сума; 

 Банкова гаранция; 

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на  

 

изпълнителя. 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице 

– гарант. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за 

изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е 

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр 

на застраховката.  

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото 

сключване. 

1) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере 

гаранцията за изпълнение на договора да бъде предоставена под формата на парична сума, 
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то тя може да се може да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Община 

Гурково: 

 Титуляр: Община Гурково  

 Банка: „ЦКБ“ АД, клон Стара Загора, офис: Гурково 

 IBAN - BG 75 CECB 9790 3363 6980 00 

 BIC – CECBBGSF 

2) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере 

гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично 

записано, че е: 

- безусловна и неотменима; 

- в полза на Община Гурково; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

- представя се оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 

Възложителя. 

При представяне на гаранцията по един от посочените по горе начини в платежното 

нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията. 

3) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере да 

представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да 

отговаря на следните изисквания: 

- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекс 

за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);  

- Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) 

от цената на договора, без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на Община 

Гурково; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

-    със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след срока на изпълнение на 

договора; 

-   представя се оригинален екземпляр на застраховка, издадена в полза на 

Възложителя. 

9.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 

участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор в 30-

дневен срок от датата за определяне на изпълнител. При сключване на договора участникът 

е длъжен да представи: 

1. Валиден документ, издаден от компетентен орган за липсата на  
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обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП  – оригинал или заверено от участника копие; 

2. Актуален към датата на подписване на договора списък- декларация за  
техническото оборудване, което ще избраният изпълнител ще ползва за изпълнение 
на поръчката, придружено със следните документи: 

- Копие на Свидетелствата за регистрация на МПС;  
- Копие от договорите за лизинг или наем. Договорите за наем следва да са  

валидни към датата на подписване на договора; 
- Копие от удостоверението за техническа изправност;  
- Копие от удостоверението за допълнителен преглед за проверка на  

оборудването на автобуса; 
- Копие от застрахователната полица „Гражданска отговорност” и  

„Злополука на пътниците”, валидна към датата на подписване на договора;  
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на  

договора. 
Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже 

сключването на договора, Възложителят може да сключи със следващия класиран 

участник.                             

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, 

определен от възложителя, без обективни причини. 

 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3,  

ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна 

възраст до средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 

2018/2019 г.”, обхващаща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-

годишна възраст от населените места, в които живеят и в които няма училище до СУ 

„Христо Смирненски” гр. Гурково, общ. Гурково по маршрутни разписания. 

 2. Обществената поръчка включва осъществяване на транспортна дейност в учебните 

дни през учебната година 2018/2019 г. по определени от Възложителя 

направления/маршрути. 

 3. Изпълнението на настоящата обществена поръчка е по следните маршрути както 

следва: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

4. Дължина на маршрутите: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно- 132 километра; 

5.  Прогнозен брой пътуващи ученици: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно- 55 /петдесет и пет/; 

 6. Транспортът на ученици се извършва по заверени учебни програми за учебния 

процес и при спазване на условията за безопасност. 

 7. Срокът на действие на договора е до 30.06.2019 г.  

 8. Специализираният превоз на ученици се извършва всеки учебен ден съгласно 

допълнително приложено от Възложителя разписание, съобразено с началото и края на 
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занятията в учебните заведения, изготвено по образец съгласно приложение № 9 а от 

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България, издадена от министъра на транспорта, съгласувано с областния отдел 

"Контролна дейност - ДАИ" по месторегистрация на превозвача. 

 9. Изпълнителят осъществява превоз с автобуси, регистрирани с брой седящи места, 

отговарящи на допълнително заявения от Възложителя брой пътуващи ученици. 

 11. Изисквания към водачите – за изпълнение на поръчката участникът следва да 

разполага с водачи на автомобилите за специализиран превоз на ученици, всеки от които 

водачи трябва да отговаря на следните изисквания: 

 Да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС. 

 Да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по  

съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство. 

 Да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за  

движението по пътищата. 

 Да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл.  

7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. 

 Да притежава най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус. 

 Да е на възраст, не по-малка от 25 години. 

11. Изисквания към пътните превозни: 

 Превозът на ученици  се извършва в почистени и добре проветрени, а през зимния  

сезон и отоплени автобуси, при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания. 

 Във връзка с  опазване на околната среда  е необходимо превозните средства да са с    

изключително чиста изпускателна система съобразно най-строгите екологични изисквания 

на Европейския съюз.  

 Превозните средства следва да са оборудвани с устройства за ограничаване на  

скоростта, съобразено с изискванията на чл.89д, ал.3 от Закона за автомобилните превози. 

 Изпълнението на поръчката се осъществява само с превозни средства, на които е  

извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и 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 автобусите, с които се извършват превози на деца и/или 

ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици. 

Предпътният преглед се извършва преди всяко излизане на превозното средство от 

експлоатационния център и включва проверка на: 1. техническото състояние на: а) 

достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство; б) гумите и 

колелата; в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част; 2. изправността на: а) 

работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея; б) спирачната 

уредба за паркиране; в) осветлението и отоплението; г) осветителната и звуковата сигнална 

уредба; д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране; е) огледалата за обратно 

виждане; 3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в 

пневматичната система; 4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво; 5. наличие на 

изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му 

проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка. Когато при 

извършването на предпътния преглед се установят една или повече неизправности или 

липса на елементи от оборудването и/или някой от изискуемите документи, не се допуска 
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извършване на специализиран превоз на пътници с превозното средство. Предпътните 

технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец. 

 12. Изпълнителят се задължава във връзка с изпълнението на поръчката да: 

 Организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална  

продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки и 

прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози. 

 Организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им  

здравословно състояние. 

 Организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от  

експлоатационния център. 

 Организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни  

лица, води отчетност на издадените пътни листове 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. 

 Изготвя график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни  

превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои 

разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за 

изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102 от 11 април 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 

561/2006), и работен дневник. 

 Снабди водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно  

количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на 

автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове. 

 Инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85  

на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за 

движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент 

(ЕИО) 3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в 

книгата за инструктаж. 

 13. Изпълнителят е длъжен да осигури наличност и съответно да предостави на водача 

за представяне при поискване на контролните органи и/или от възложителя следните 

документи: 

 Свидетелство за управление на МПС от съответната категория, с което се изпълнява  

поръчката. 

 Свидетелство за регистрация на МПС, което управлява в изпълнение на поръчката. 

 Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява  

в изпълнение на поръчката, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“. 

 Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република  

България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза). 

 Удостоверение за техническа изправност, част I, буква А и част II и знак за периодичен  

преглед за проверка на техническата изправност на ППС, което използва за изпълнение на 

поръчката. 

 Попълнен пътен лист по образец съгласно приложение № 11 от Наредба № 33 от  

3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 

България, издадена от министъра на транспорта. 

 Разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответния областен  
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отдел „Контролна дейност – ДАИ“. 

 Карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от  

Закона за автомобилните превози. 

 Удостоверение по чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на  

пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на 

транспорта. 

 Удостоверение за психологическа годност. 

 14. Нормативни изисквания: Изпълнението на поръчката следва да се осъществи в 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя при спазване на изискванията на 

нормативните актове на Република България и на Европейската общност, в това число: 

Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на 

транспорта, Наредбата 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 и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите. При изменение на 

действащата нормативна уредба изпълнението следва да се осъществи в съответствие с 

новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 

 15. Спецификация по /маршрути/направления: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово- Николаево  

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

 

Приложение № 9а към към чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България 

  
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ 

Маршрут 
...................................................................................................................................................................................................................
................................... 

(начален пункт - краен пункт) 

Изпълнява се: 
...................................................................................................................................................................................................................
.............................. 

(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора) 

Разстояние Час, минути Места за Час, минути 

(км) пристига стои тръгва качване и пристига стои тръгва 

        слизане на       

        пътници       

                

                

                

                

                

Обща дължина ........ км. Средна техническа скорост.....км/ч. 

Общо време за движение ........ч.мин. Средна съобщителна скорост.....км/ч. 

Общо време за пътуване ........ч.мин. 
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І. Съгласувано с регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - 
.............................................................. 

(подпис, печат) 

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ...../ ........... г., сключен между: 

Превозвач: Клиент: 

.......................................... .......................................................................................... 

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат) 

 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. 

Възложителят определя обществената поръчка да бъде възложена въз основа на 

икономически най- изгодна оферта, въз основа на критерии „най- ниска цена. 

Предложената цена е в лева без ДДС и трябва да включва всички разходи за 

изпълнението на обществената поръчка.  

 

Максималните цени на километър, определени на основание чл. 32 от Наредба за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цените за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни  

актове за определени категории пътници за субсидиране на обществени пътнически 

превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта 

планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 

превозите, приета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г. на МС и  заповед РД 09-

1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката, са в размер до: 

11. с автомобили над 22 места- до 1,65 лв./км от общия пробег;  

 

ЗАБЕЛЕЖКА*: 

Максималната цена на километър общ пробег приета с Постановление № 163 

от 29.06.2015 г. на МС и  заповед РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката е с включено ДДС. В Ценовата си оферта участника 

предлага цена без ДДС. 
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