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: [9055256 ]

Възложител: СУ „Христо Ботев“
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 4132
Адрес: гр. Сунгурларе общ. Сунгурларе област Бургас ул. „Георги Димитров“ № 21
Лице за контакт: Радостина Кръстева
Телефон: 0877879996
E-mail: sou_sungurlare@abv.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
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: Специализиран превоз на учители от СУ „Христо Ботев”, гр.

Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017 г.”
Кратко описание: Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за

обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в извършване на специализиран превоз на
учители през учебната 2016-2017 г. на територията на община Сунгурларе до СУ
„Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, по обособена позиция (маршрут) както следва:
1. гр.Карнобат-с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно – 3 курса по 60 км, 31
човека ;
Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра
на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната
2016/2017 учебна година.
Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е горепосоченият маршрут
на територията на община Сунгурларе до СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35 000 /тридесет и пет хиляди/
лева без включен ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
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Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Обособена позиция № 1 Специализиран превоз на учители от СУ

„Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2016/2017
г.” с прогнозен брой , както следва: 1. гр.Карнобат-с. Лозарево - с. Черница гр.Сунгурларе и обратно – 3 курса по 60 км, 31 човека ;
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева без включен

ДДС.

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: 1.Кандидат или 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, което отговаря на условията, посочени в Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в
документацията за участие.
2. За кандидатите/участниците и техните обединения следва да не са налице
обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1 от ЗОП. В случай, че участника е обединение (
или консорциум) наличието на някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и 55, ал.1 от ЗОП
дори и само за един от членовете им, е основание за отстраняване на цялото обединение
съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.
Забележка: В случай, че за кандидата или участника са налице основанията по чл.54,
ал.1 и/или чл.55, ал.1 от ЗОП, същият може да представи доказателства по в чл.56 от
ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието
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на съответното основание за отстраняване.За установяване на обстоятелствата по чл.54
и чл.55 от ЗОП кандидатът/участникът представя декларация по образец. При
подписване на декларациите трябва да са спазени изискванията на чл.97, ал.6 от
ППЗОП.
Избраният за изпълнител участник представя доказателствата по чл.58 от ЗОП
3. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо
лице, за което е налице забраната 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, освен ако
не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.
Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и
дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения. 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 по чл.54, ал.1 и 55, ал.1 от ЗОП
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните
критерии за подбор.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Лицата – участници,

подизпълнители и членове на обединение, които ще извършват превоза по настоящата
обществена поръчка трябва да притежават валиден ЛИЦЕНЗ за извършване на превоз на
пътници на територията на Република България или лиценз на Общността съгласно
Закона за автомобилните превози и Наредба №2/15.03.2002г. и Наредба
№33/03.11.1999г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, който лиценз следва да поддържат валиден през целия срок на действие на
договора.
За доказване на това изискване задължително се представя заверено копие на Лиценз за
извършване на превоз на пътници на територията на Република България или на Лиценз
за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността) издадени по
реда и при условията на Закона за автомобилните превози и списък към лиценза на
всяко превозно средство с което ще се осъществява превоза.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, посоченият документ се представя
от всеки един член на обединението или само за този от тях, който ще осъществява
превоза.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания към
икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
Технически и професионални способности: Възложителят изисква от участниците да

представят:
а) списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
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поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга;
б) списък на техническите (правоспособни) лица, които отговарят за извършването
на услугата с приложени документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
професионалния опит – заверени копия;
в) декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за
изпълнение на обществена поръчка за услуги – посочват се МПС, с които участникът ще
изпълнява обществената поръчка, с приложени заверени копия на документи за
собственост или наем, както и копия на регистрационни талони;
д) валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност; контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на моторното превозно средство и карта за допълнителен
преглед на автобуса – заверено копие;
е) договор за предпътен преглед за проверка на техническата изправност –
заверено копие;
ж) договор за сервизно обслужване на превозните средства – заверено копие;
з) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което
управлява, и документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците" – заверени
копия;
и) договор за предпътен медицински преглед на водачите – заверено копие.
В случай, че участникът е обединение/консорциум документите се представят само
за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с
критериите за подбор.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически и
професионални способности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката
ще има на разположение капацитета на третите лица.
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
а) Участникът да притежава най-малко едно основно МПС и едно резервно
(автобус или микробус) с капацитет минимум 21 места.
б) участникът да е изпълнявал услуги, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години на стойност не по-малка
от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. При изпълнението на
тези услуги, да не е допуснал прекратяване на договора за обществена поръчка, поради
виновно неизпълнение на задълженията по договора.
Забележка: Под „еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” се
разбират услуги свързани с извършването на сухопътен превоз на пътници. За доказване
на точното и качествено изпълнение на задълженията по договорите се представя
референция от съответния Възложител.
в) превозът да се извършва от водачи, които притежават най-малко 2 години
професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години
и не по-голяма от 65 години.
г) за МПС, с които ще се извършва превоза да има издадени удостоверения за
преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им;
д) договорът за предпътен медицински преглед на водачите да бъде валиден към
датата на получаване на офертата и за целия срок на изпълнение на обществената
поръчка;
е) договорът за сервизно обслужване на превозните средства да бъде валиден към
датата на получаване на офертата и за целия срок на изпълнение на обществената
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поръчка.
ж) МПС да бъдат задължително оборудвани с работещи отоплителна и
климатизираща инсталация, за осигуряване на пътниците здравословни и безопасни
условия по време на път и престой.
В случай, че участникът е обединение/консорциум документите се представят само
за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с
критериите за подбор.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически и
професионални способности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката
ще има на разположение капацитета на третите лица.

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:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Х[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и

относителната им тежест са:
Име: 1. Показател, отразяващ относителната тежест на качеството и комфорта на
услугата - ПК
Тежест: 40%( с максимален брой точки – 40 общо
за всички подпоказатели включени в показателя)
Име: 2. Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата - ПЦ
Тежест: 60% ( с максимален брой точки 60)
Комплексната оценка на офертата се получава, в зависимост от точките, получени по
двата показателя ПК и ПЦ при следната формула: КО = ПК + ПЦ
Окончателната оценка се изчислява съгласно методика подробно описана в
документацията към обявата.
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Срок за получаване на офертите:
Дата: 24.08.2016 година.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 22.02.2017 г.

Час: 17,00

Час: 17,00

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни,
включително от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска
от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за обществената поръчка.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 25.08.2016 г. от 10:00 часа.

Място на отваряне на офертите: ул. „Георги Димитров” № 21, дирекция на СУ „Христо

Ботев” 2 етаж.

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: Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от

участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката
участникът посочва:




наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес
наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите

Съдържание на опаковката – документи и образци, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
трябва да съдържа офертата:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника – попълва се Образец № 1
2. Заявление за участие /представяне на участника - попълва се Образец № 2
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54,ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Образец № 3
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
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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;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 - 5 от ЗОП) – Образец № 4
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
кандидат или участник, когато:
3. 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;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
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;
5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които
имат право на това, съгласно документите му за регистрация).
6. Декларация за участие като подизпълнител и видовете работи от предмета на
поръчката, които ще им се възложат съгласно чл. 66 ал. 1 от ЗОП и съответстващият на
тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители - Образец № 5;
7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв Образец № 6;
8. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на
обединението - оригинал или нотариално заверен препис).
9. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което
не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка, а именно:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 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 № 7
11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т.
1, буква „в“ от ППЗОП) – Образец № 8
12. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9.
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13. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП – Образец № 10.
14. Доказателства за технически и професионални способности по чл. 64 ал. 1 от ЗОП
както следва:
а) списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга – Образец № 11;
б) списък на техническите (правоспособни) лица, които отговарят за извършването
на услугата - Образец № 12, с приложени документи, удостоверяващи професионалната
квалификация и професионалния опит – заверени копия;
в) декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за
изпълнение на обществена поръчка за услуги - Образец № 13 – посочват се МПС, с
които участникът ще изпълнява обществената поръчка, с приложени заверени копия на
документи за собственост или наем, както и копия на регистрационни талони;
г) удостоверение за МПС за обществен превоз на пътници на територията на
Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от
лиценза) – заверено копие.
д) валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност; контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед
на автобуса – заверено копие;
е) договор за предпътен преглед за проверка на техническата изправност – заверено
копие;
ж) договор за сервизно обслужване на превозните средства – заверено копие;
з) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" за МПС, което
управлява, и документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците" – заверени
копия;
и) договор за предпътен медицински преглед на водачите – заверено копие.
Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се
представят и в превод.
Всички копия на документи се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и
свеж печат от лицата с представителни функции на участника.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и
икономическо състояние, за технически и професионални способности с възможностите
на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от
възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът
представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение
капацитета на третите лица.
15. Техническо предложение за изпълнение. Участникът попълва техническо
предложение за изпълнение по обособена позеция- Образец № 14. Техническото
предложение се подписва от лицето, което представлява участника съгласно
регистрацията в търговския регистър, споразумението или от упълномощеното лице.
16. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. В този случай
подава декларация по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП – Образец 15
17. Ценово предложение за изпълнение
Участникът попълва образец: Образец № 16 - ценово предложение за изпълнение на
обществена поръчка.
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Ценовото предложение се представя в оригинал, подписано и подпечатано на всяка
страница от представляващия участника или упълномощено лице.
Предлаганата цена трябва да е посочена в български лева, без включен ДДС.

Дата на настоящата обява
Дата: 12.08.2016 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Николай Петков Русев
Длъжност: Директор

9

