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: 68/12.01.2018г.

Възложител: Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак /предишно наименваниеОсновно училище „Димитър Полянов“
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01725
Адрес: Р. България 8550, с. Трънак, общ. Руен, обл. Бургас, ул."Хан Аспарух" №2
Лице за контакт: Гюлсюм Мехмед Халил
Телефон: 05946 2167
E-mail: ou_tranak@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 [] Не
Обект на поръчката:
[]Строителство
[] Доставки
[X] Услуги

Предмет на поръчката: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Обединено
училище „Димитър Полянов“ с. Трънак за учебната 2017/ 2018 год. по утвърдени маршрути и
разписания по четири обособени позиции“:Обособена позиция № 1 „Специализиран превоз на
ученици по маршрут с. Трънак - с. Соколец и обратно- 14.00 километра” ; Обособена позиция
№ 2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак- с. Добромир – с. Струя

– с. Билка - с. Трънак и обратно – 50, 00 километра; Обособена позиция № 3
„Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак- с. Каравельово и обратно 34.00 километра;Обособена позиция № 4 „Превоз на ученици през учебната 2017/ 2018
год. по автобусни линии”

Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.3 от ЗОП и
се възлага по реда валиден за стойността на същата, а именно чрез събиране на оферти с
обява, съгласно чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП
4.1. Извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2017/ 2018 год. за
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следните маршрути:
4.1.1 с. Трънак - с. Соколец и обратно - автобус над 22 места; прогнозно 23 ученика;
прогнозно около 85 дни. Обща дължина на маршрута за деня- 14,00 /четиринадесет/
километра.
4.1.2 - с. Трънак- с. Добромир – с. Струя – с. Билка - с. Трънак и обратно - автобус
над 22 места; прогнозно 49 ученици; прогнозно около 95 дни. Обща дължина на
маршрута за деня- 45, 00 /четиридесет и пет/ километра.
- с. Трънак- с. Билка - автобус над 22 места; прогнозно 32 ученици; прогнозно около
95 дни. Обща дължина на маршрута за деня- 5 /пет/ километра.
Общо километри за обособената позиция за деня- 50, 00 /петдесет/ километра.
4.1.3 с. Трънак- с. Каравельово и обратно - автобус над 22 места; прогнозно 34
ученици; прогнозно около 85 дни. Обща дължина на марщрута за деня- 34.0 /тридесет и
четири/ километра. Предвид обстоятелството, че 4 бр. от учениците не са на целодневна
форма на обучение, в Маршрутното разписание не е предвидено тяхното връщане, т.е.
подлежат на връщане от с. Трънак само 30 бр. ученици. Връщането на останалите 4 бр.
ученици ще бъде осъществено чрез издаване на билет за единично пътуване, включено в
предмета на Обособена позиция № 4.
4.1.4 Услугата по Обособена позиция № 4 включва- извършване на услуга по
обществен превоз по маршрутно разписание по автобусни линии: прогнозно около 85
дни; издаване на билет за единично пътуване по маршрутни разписания по автобусни
линии, както следва:
- с. Трънак- с. Каравельово – 4 бр.
Маршрутното разписание се изпълнява в учебни дни. Обща дължина на маршрута –
8.5 км. /осем цяло и пет/ км.
Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определни
маршрути и съгласувано часово разписание. Изискванията към услугите, които ще се
предоставят са посочени в „Техническа спецификация".
Възложителят запазва правото си да извършва промени в маршрутите, като за целта
следва да уведоми изпълнителя най-малко 7 (седем) календарни дни преди това.
Превозът се осъществява всеки учебен ден. В случай, че за определени учебни дни
някой от маршрутите отпадне изцяло или частично, или се налага осъществяването на
превоз в неучебен ден, възложителят следва уведоми изпълнителя най-малко 7 (седем)
календарни дни преди това, ако това е обективно възможно.
Превозът се осъществява с транспорт, осигурен от изпълнителя.

Място на извършване: Община Руен, Област Бургас

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [21 685, 50]
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: [Обособена позиция № 1 „Специализиран превоз на ученици по
маршрут с. Трънак - с. Соколец и обратно- 14.00 километра” ]
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 796, 50 ]
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: [Обособена позиция № 2 „Специализиран превоз на ученици по
маршрут с. Трънак- с. Добромир – с. Струя – с. Билка - с. Трънак и обратно”]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [11 162, 50 ]
Номер на обособената позиция: [ 3 ]
Наименование: [Обособена позиция № 3 „Специализиран превоз на ученици по
маршрут с. Трънак- с. Каравельово и обратно - 34.0 /тридесет и четири/ километра]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 791, 50]
Номер на обособената позиция: [ 4 ]
Наименование: [Обособена позиция № 4 „Превоз на ученици през учебната 2017/ 2018
год. по автобусни линии”]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [510, 00]

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [Възложителят отстранява от участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
10.1. 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;
10.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 10.1, в друга държава членка или трета страна;
10.3. 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;
10.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
10.5. 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;
10.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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11. Основанията по т.10.1, 10.2 и 10.6 се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
12. Точка 10.3 не се прилага, когато:
12.1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
12.2. 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.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът трябва да

притежава валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на
територията на Република България с приложено удостоверение за обществен превоз
на пътници или товари или копие на валиден лиценз за извършване на международен
превоз на пътници или товари - Лиценз на Общността.Поставеното изискване е в
съответствие с разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗОП.
Лицензът на Общността е валиден и за превозите на територията на Република
България – чл.6, ал.4 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/.
За доказване съответствието с поставеното изискване, участникът следва да предсатви:
Заверено Копие на валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на
територията на Република България с приложено удостоверение за обществен превоз на
пътници или товари за всяко превозно средство, включено към Лиценза, с което/които
превозвачът предлага да извършва дейността или копие на валиден лиценз за извършване на
международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, като приложи заверено
копие на лиценза на Общността за всяко превозно средство, с което предлага да извършва
дейността.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден
еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен
регистър на тази държава.]
Икономическо и финансово състояние: [В настоящата обществена поръчка, Възложителят
не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците. ]
Технически и професионални способности: [1. Участникът следва да разполага

минимум със следните технически лица, които ще отговарят за изпълнението на
поръчката:
Водачи на автобуси, како следва:
-за обособена позиция № 1 – с 2 /двама/ на брой водача;
-за обособена позиция № 2 – с 2 /двама/ на брой водача;
-за обособена позиция № 3 – с 2 /двама/ на брой водача;
-за обособена позиция № 4 – с 1 /един/ на брой водача;

За всяка от обособените позиции, водачите следва да :
а) притежават валидно свидетелство за управление на МПС от категория „D“,
издадено от компетентен орган;
б) да притежават валидна карта за квалификация на водача, издадена по реда на
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Наредбата № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на
автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на
изпитите за придобиване на начална квалификация;
в) не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или лишени по
съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно
средство;
г) са психологически годни по смисъла на Наредба № 36 за изискванията за
психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите
изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС;
д) за обособена позиция №1, 2 и 3: освен гореизискваните документи, да
притежават минимум 2 /две/ години професионален опит като водачи на автобуси и
да са на възраст не по-малка от 25 години /съгл. чл.62а, ал.1 от Наредба № 33 от
3.11.1999/
2. Участниците следва да разполагат минимум със следните собствени, наети или
лизингови автобуси, с които да извършват превозите:
2.1. Обособена позиция № 1 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с. Трънак - с.
Соколец и обратно- 14.0 километра”
- 1 (един) бр. автобус с не по-малко от 23 (двадесет и три) бр. седящи места, без мястото
на водача,
2.2. Обособена позиция № 2 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с.
Трънак- с. Добромир – с. Струя – с. Билка - с. Трънак и обратно – 50.00 километра
- 1 (един) бр. автобус с не по-малко от 49 (четиридесет и девет) бр. седящи места, без
мястото на водача,
2.3. Обособена позиция № 3 „Специализиран превоз на ученици по маршрут с.
Трънак- с. Каравельово и обратно- 34. 00 километра;
- 1 (един) бр. автобус с не по-малко от 35 (тридесет и пет) бр. седящи места, без мястото
на водача.

Съгласно чл.37, т.3, буква „а” от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/ може да се изпълнява с всички
класове автобуси с наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
Участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на
възложителя за съответните маршрути, включени в позицията.

2.4. Обособена позиция № 4 „Превоз на ученици през учебната 2017/ 2018 год.
по автобусни линии”:
- За линия: Трънак- Каравельово – 1бр. автобус.
Съгласно чл.37, т.3, буква „а” от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за
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утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/ може да се изпълнява с всички
класове автобуси с наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.]

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) [19.01.2018г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12.03.2018г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [22.01.2018г., час на отваряне: 10:00 часа ]
Място на отваряне на офертите: [етаж трети- стаята на ЗАС в сградата на ОУ „Димитър
Полянов” с. Трънак, находяща се на ул. „Хан Аспарух" №2. Отварянето на офертите е
публично и на него могат да присъстват представители на участниците.]

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

Друга информация (когато е приложимо): [……]
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Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [12.01.2018г.]

Възложител
Трите имена: (Заличено на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД) [Гюлсюм Мехмед Халил]
Длъжност: [Директор на Обединено училище „Димитър Полянов“ с. Трънак]
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