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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: [  03 от 31.08.2019 ] 

  

 Възложител: [Професионална гимназия по туризъм „Никола Й. Вапцаров“] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 1827  ] 

Адрес: [гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ № 2] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Румяна Симеонова] 

Телефон: [078 522713; 078 526332; 0877 333026] 

E-mail: [pgt_kyustendil@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: [Специализиран превоз на ученици от ПГТ „Никола Й. Вапцаров”,  

гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил през учебната 2019/2020 г.] 

  

Кратко описание: [Предмет на настоящата обществена поръчка е: 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 ученици през учебната 2019-2020 г. на територията на 

община Кюстендил до ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил, в 3 (маршрута).  

 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 2019/2020 

учебна година. 

Изискванията към услугите, които ще се предоставят са посочени в  „Техническа 

спецификация”, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие.] 

  

Място на извършване: [община Кюстендил] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 63737.85  ] (Шестдесет и три хиляди 

седемстотин тридесет и седем лева и 85 ст.) 
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Маршрути: 

 

Маршрут №1 – ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ – ПГИМ „Йордан Захариев“ - с. Рашка гращица – с. 

Згурово – с. Берсин – с. Нов чифлик - с. Багренци - с. Граница – с. Пиперков чифлик - с. 

Слокощица - ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ - 62 км. и брой ученици – 19 ученика. 

 

Маршрут №2 - ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ - ПГИМ „Йордан Захариев“ – с. Жабокрът – с. 

Гирчевци – с. Ябълково – с. Коняво – с. Горна гращица – с. Таваличево – ПГТ „Никола Й. 

Вапцаров“ - ПГИМ „Йордан Захариев“ - 48 км. и брой ученици – 24 ученика. 

 

Маршрут №3 – ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ – ПГИМ „Йордан Захариев“ - с. Николичевци – с. 

Скриняно – с. Шишковци – с. Копиловци – с. Ръждавица – с. Дворище – ПГТ „Никола Й. 

Вапцаров“ - ПГИМ „Йордан Захариев“ - 38 км. и брой ученици – 35 ученика. 

Обособени позиции (когато е приложимо):  Да [X] Не 

 

 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: [……] 

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: [……] 

Технически и професионални способности: [Да представят: 

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; 

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; 

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 
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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 възможности и/или 

квалификация 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 кандидатства за всички маршрути заедно. 

б)  Участникът да е извършвал специализиран превоз на ученици по договор минимум 5 години 

през последните 10 години. При изпълнението на тези услуги, да не е допуснал прекратяване на 

договора за обществена поръчка, поради виновно неизпълнение на задълженията по договора. 

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; 

г) за МПС, с които ще се извършва превоза да има издадени удостоверения за преминат 

допълнителен преглед за проверка на оборудването им; 

д) участникът да разполага с минимум 2 резервни МПС;  

е) 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; 

ж) договорът за сервизно обслужване на превозните средства да бъде валиден към датата на 

получаване на офертата и за целия срок на изпълнение на обществената поръчка. 

з) Представя се документ за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници 

издаден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 

и) Участникът следва да представи трудов договор с лицето удостоверяващо професионалната 

компетентност.] 

 
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 

 Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.09.2019]                      Час: (чч:мм) [12:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.03.2020]                      Час: (чч:мм) [12:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [11.09.2019]                      Час: (чч:мм) [09:30] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. Кюстендил, ул. „Раковски” № 2, дирекция на ПГТ 

„Никола Й. Вапцаров” 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  Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 

 
Друга информация (когато е приложимо): [Офертата да бъде получена до 12:30 ч.  на 

10.09.2019 г.  на адреса на ПГТ "Никола Й. Вапцаров", град Кюстендил, ул. „Раковски" № 2,  

подадена на място по пощата или чрез куриер. Офертата, изпратена по поща или с куриер,   

трябва да е постъпила в деловодството на училището в срока определен за приемане на 

офертите. В противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. 

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 11.09.2019 г. от 09:30 ч.  

в сградата на  ПГТ "Никола Й. Вапцаров", град Кюстендил, ул. „Раковски" № 2.  Могат да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.  

Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане 

на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения. 

Лицата,  желаещи да участват в процедурата могат да получат нужната документация с 

приложения от 1 до 16 от профила на купувача.] 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.08.2019] 

 

 


