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: [ 1 ]

Възложител: [ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
ДЖОН АТАНАСОВ]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 3107 ]
Адрес: [гр. Търговище, ул. „Братя Миладинови” № 42]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Мариана Русинова- ЗАТС]
Телефон: [0878150121; 0601 63659]
E-mail: [pgii@mail.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] 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
[x] Услуги
Предмет на поръчката: [Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2018/2019 г. по маршрут гр. Търговище – гр.Омуртаг - гр. Търговище“]
Кратко описание: [Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт на
територията на Община Търговище по маршрутно разписание, както следва:
Маршрутно разписание - гр. Търговище – гр.Омуртаг - гр. Търговище, индикативен дневен
пробег - 100 км; Брой на местата в превозното средство - автобус с над 48 /четиридесет и осем/
седящи места; Прогнозен брой учебни дни – 180]
Място на извършване: [Поръчката ще се изпълнява на територията на община Търговище]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 24750.00 лв. ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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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):
в т.ч.:
Общи изисквания:
Участник в обществената 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.
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 обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
Специфични основания за изключване:
1.
Осъждания за престъпления по чл.194 - 208, чл.213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260
НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.
Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в
конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).
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.
3.
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да
НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Изисквания за личното състояние: [За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [За участниците не трябва да са
налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.]
Икономическо и финансово състояние: [не]
Технически и професионални способности: [1.Участникът да разполага с инструменти,
съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и
техническо оборудване за изпълнение на поръчката (собствени, наети или на друго основание за
ползване): 1 бр. основен автобус с над 48 седящи места и 1 бр. резервен автобус с над 48 седящи
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места, които да са включени в лиценза на участника.
Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници на територията на
Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за
обществен превоз на пътници, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на
Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от Закона за автомобилните
превози.
2. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът следва да разполага с минимум брой правоспособни водачи, равен на
изискващия се общ брой моторни превозни средства. Предложените водачи трябва да
притежават свидетелство за управление на МПС, удостоверяващо правоспособност за
управление от съответната категория, и удостоверение за психологическа годност и да отговарят
на изискванията на чл. 62а от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Република България.
Съгласно чл. 62а от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България, специализирани превози на ученици се
извършват от водачи, които притежават най - малко 2 /две/ години професионален опит като
водачи на автобус и са на възраст не по - малка от 25 години]

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
[x] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.07.2018г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.10.2018г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11.07.2018г. от 10:00 часа]
Място на отваряне на офертите: [В сградата на Професионална гимназия по икономическа
информатика Джон Атанасов, III етаж, стаята на счетоводството]
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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 (когато е приложимо): [1.Участниците трябва да се запознаят с всички
указания и условия за участие, дадени в обявата и документацията. 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 офертите, всеки участник може да промени, допълни или да
оттегли офертата си.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.
2. Документи, свързани с участието в обществената поръчка:
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Професионална гимназия по земеделие.
Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща:
2.1.
Опис на представените документи - по образец на участника;
2.2.
Копие на договора за обединение, при участник обединение, (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. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява
обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от членовете
на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор;
2.3.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката - Образец №1 - в електронен вид.
При участник обединение, ЕЕДОП се представя и за обединението-участник.
2.4.
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
2.5.
Техническо предложение, включващо:
• Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника - с нотариална заверка на подписите;
• Предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал, попълнено и подписано Образец №2;
Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който следва да
съдържа „Ценово предложение“ - в оригинал, попълнено и подписано - Образец №3]
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [27.06.2018г.]
ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Георги Димитров Николов]
Длъжност: [Директор]
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