ОДОБРЯВАМ: …………………………………………
КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
/БЕНКО ВЪЛЕВ/

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на
град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община
Априлци”

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци,
част от общинската транспортна схема в Община Априлци”, включваща 9 (девет)
маршрутни разписания, както следва:
1. БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА - ВИДИМА ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО;
2. НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО;
3. НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО;
4. НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА - ВИДИМА - ЗЛА РЕКА НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ – БОГОЛОНТА;
5. НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО
6. БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА - ЗЛА РЕКА;
7. БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО – ОСТРЕЦ;
8. ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО;
9. ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА - ВИДИМА - ЗЛА
РЕКА - НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОГОЛОНТА
Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се осъществява в съответствие
с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от общинската транспортна схема на
Община Априлци.
Утвърдените маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на
автобусните линии по направления са представени в Техническите спецификации на
възложителя и Приложения.
Приблизителната стойност за изпълнение на поръчката е 65 000 (шестдесет и пет
хиляди) лева с включено ДДС, считано от влизане в сила на договор с определените
изпълнители,
Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен по актуални към момента на възлагане
маршрутни разписания. Възложителят запазва правото си да прави предложения за промени
в маршрутните разписания до компетентните органи по реда на 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.
Източник на финансиране - с бюджетни средства на Възложителя, субсидии за
извършване на вътрешноградски пътнически превози и 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.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е обвързан със срокът на действие на
сключен договор за обществен превоз на пътници по междуградска автобусна линия „Троян
– Априлци” до 09.06.2020 г.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: До 09.06.2020 година, считано от датата на влизане в сила на
договора за възлагане на обществен превоз на пътници.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: територията на Република България,
Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
а. Нормативни изисквания:
Обществената поръчка да се извършва съгласно следните по – важни нормативни
актове уреждащи обществения превоз на пътници:

1. Закон за автомобилните превози;
2. Закон за движението по пътищата;
3. Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България;
4. Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка техническата
изправност на пътните превозни средства;
5. 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; 6. НАРЕДБА 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.
7. Наредба № 97 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни средства за превоз
на пътници с повече осем места за сядане, без мястото на водача.
8. Закона за Обществените поръчки.
9. Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Априлци.
При промяна в нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в съответствие
с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да спазва същите при
изпълнение на обществения превоз.
б. Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии
от общинската транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания:
1. Общественият превоз на пътници да се извършва при спазване на условията за
безопасност и с технически изправни автобуси.
2. Автобусите да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба
№ H-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства.
3. За извършване на превозите по градска линия могат да участват автобуси с класове I, II и
А, съгласно чл.37, т.1 от Наредба №2/2002 г.
5. При извършване на превоза, съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните
превози, да се спазват изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно
контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.
6. Преди началото на всеки работен ден, водачите на автобуси да преминават на предпътен
медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта, а автобусите
– на предпътен технически преглед;
7. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници, да бъде съобразена
с изискванията на чл.87 от Закона за автомобилните превози.
8. Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания, по
отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона.
9. Осигуряване комфорт на пътниците: тиха музика; спазване на нормативните санитарнохигиенни изисквания, по отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за
пътници, съобразно сезона.
10. Обявяване на видно място на разписанията.
11. Поддържане на екологичните и техническите качества на автобуса за целия срок на
договора.
12. При възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на резервно
превозно средство за извършване на транспортната услуга.
в. Технически спецификации по маршрутни разписания:

1. Автобусна линия "БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ВИДИМА - ВЕЦ
ВИДИМА - ВИДИМА - ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО":
Разписание № 1
час на тръгване: 06:30 - час на връщане: 06:51:45
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 27,190 км.
Общо време за движение: 33 минути.; Общо време за пътуване: 40 минути.;
Средна техническа скорост: 49,44 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 40,79 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 27,2 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 7 070 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
Забележка: Автобусната линия и маршрутното разписание се изпълнява, така че пътниците
от кв.Видима да имат възможност да направят връзка с линията „Троян – Априлци” по
маршрутно разписание № 1101, на автобусна спирка Зла река в 07:10 ч.
2. Автобусна линия " "НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО
СЕЛО"":
Разписание № 2
час на тръгване: 07:12 - час на връщане: 07:27:30
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 14,120 км.
Общо време за движение: 17 минути.; Общо време за пътуване: 27 минути.;
Средна техническа скорост: 49,84 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 31,38 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 14,12 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 3 676 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
3. Автобусна линия „НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО":
Разписание № 3
час на тръгване: 11:45 - час на връщане: 11:56
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 14,120 км.
Общо време за движение: 17 минути.; Общо време за пътуване: 22 минути.;
Средна техническа скорост: 49,84 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 31,51 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 14,12 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 3 676 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
4. Автобусна линия „НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА - ВЕЦ ВИДИМА ВИДИМА - ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОГОЛОНТА":
Разписание № 4
час на тръгване: 12:10 - час на връщане: 13:00
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 27,190 км.
Общо време за движение: 34 минути.; Общо време за пътуване: 82 минути.;
Средна техническа скорост: 47,82 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 19,90 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 27,19 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 7 070 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
5. Автобусна линия „НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО":
Разписание № 5
час на тръгване: 16:30 - час на връщане: 16:57
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 14,120 км.
Общо време за движение: 17 минути.; Общо време за пътуване: 27 минути.;

Средна техническа скорост: 49,84 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 31,38 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 14,12 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 3 676 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
6. Автобусна линия „БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ВИДИМА - ВЕЦ
ВИДИМА - ЗЛА РЕКА":
Разписание № 6
час на тръгване: 17:00 - час на връщане: 17:22:30
(изпълнява се целогодишно - Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък)
Обща дължина: 30,770 км.
Общо време за движение: 37 минути.; Общо време за пътуване: 46 минути.;
Средна техническа скорост: 49,90 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 40,13 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 30,77 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 8 000 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
7. Автобусна линия „БОГОЛОНТА - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА
- ВЕЦ ВИДИМА - ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ":
Разписание № 7
час на тръгване: 08:00 - час на връщане: 08:26:45
(изпълнява се: Целогодишно – Неделя)
Обща дължина: 30,770 км.
Общо време за движение: 37 минути.; Общо време за пътуване: 51 минути.;
Средна техническа скорост: 49,90 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 36,2 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 30,77 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 1 600 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
8. Автобусна линия „ОСТРЕЦ - БОЕВЦИ - ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО":
Разписание № 8
час на тръгване: 08:51:15 - час на връщане: 08:57
(изпълнява се: Целогодишно – Неделя)
Обща дължина: 10,540 км.
Общо време за движение: 13 минути.; Общо време за пътуване: 17 минути.;
Средна техническа скорост: 48,65 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 37,2 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 10,54 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 548 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
9. Автобусна линия "ОСТРЕЦ - НОВО СЕЛО - ЗЛА РЕКА - ВИДИМА - ВЕЦ
ВИДИМА - ВИДИМА - ЗЛА РЕКА - НОВО СЕЛО - ОСТРЕЦ - БОГОЛОНТА":
Разписание № 9
час на тръгване: 11:40 - час на връщане: 12:30:45
(изпълнява се: Целогодишно – Неделя)
Обща дължина: 30,770 км.
Общо време за движение: 37 минути.; Общо време за пътуване: 56 минути.;
Средна техническа скорост: 49,90 км./ч. ; Средна съобщителна скорост: 32,97 км./ч.
Общ дневен пробег по маршрутното разписание – 30,77 км.; общ годишен пробег по
маршрутното разписание – 1 600 км.
Необходим брой автобуси за изпълнение на превоза – 1 + 1 бр. резервен
Приложения:
1. М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е № 1
2. М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е № 2
3. М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е № 3
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УКАЗАНИЯ
КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на
град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община
Априлци”

1.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1

В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения.

1.2

От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник,
при който е налице някое от обстоятелствата: по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП
1.2.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
1.2.2 е обявен в несъстоятелност;
1.2.3 е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
1.2.4 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен.
1.3 Изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, се прилагат, както следва:
1.3.1 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
1.3.2 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
1.3.3 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
1.3.4 при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
1.3.5 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
1.3.6 при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
1.3.7 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата,
които представляват кандидата или участника;
1.3.8 в случаите по т.1.3.1 – 1.3.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокурист, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България;
1.4 Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1.4.1 при които лицата по т.1.3.1 – 1.3.8. са свързани лица с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
1.4.2 които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
1.5 Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е
налице някое от обстоятелствата, посочени в т. 1.2.
1.6 При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.
1.2 и 1.4 с декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В
декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
1.7 При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата
по т. 1.2, с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
1.8 Всеки участник в тази процедура по реда на глава 8 „а”, може да представи само една
оферта.
1.9 Лице, което участва като участник в обединение/подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и да участва в друго
обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник по настоящата
процедура.
1.10 Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на участниците
в процедурата.
1.11 Документацията за участие може да се предостави от Възложителя на всяко лице,
поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка.
1.11.1 Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на
община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/ в раздел Обществени поръчки –
Профил на купувача, на ел.адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-545publichn.html
2.

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

2.1 Участникът може да подаде за една оферта. В посочения от Възложителя срок,
участникът следва да представи оферта в запечатан непрозрачен плик, съдържащ
отделни запечатани непрозрачни и надписани плика:


Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите по т.
от 2.2.1 до 2.2.12;



Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката”, в които се
поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката – Техническо
предложение – Образец № 3 и ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 33, ал.
4 ЗОП (Образец № 10) (ако е приложимо).



Плик № 3 с надпис "Предлагана цена”, които съдържат ценовото предложение на
участника:

Върху общия плик участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, наименованието на процедурата.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации от настоящата
документация. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
в незапечатан или скъсан плик.
2.2 Плик № 1 трябва да съдържа следното:
2.2.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или
упълномощен от него представител (Образец № 1);
2.2.2 Представяне на участника (Образец № 2);
2.2.3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се
представлява от лицата, които имат право на това);
2.2.4 При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението –
и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият;
2.2.5 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5);
2.2.6 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 7);
2.2.7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6);
2.2.8 Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 9);
2.2.9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Образец №
8);
2.2.10 Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова
гаранция) в размер съгласно публичната покана. В нареждането за плащане
следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № ПП
00016-2015-0002.
2.2.11 Доказателства за икономическото и финансовото състояние:
НЯМА
2.2.12 Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:
А). Участникът следва да представи копие на лиценз за извършване на обществен
превоз на пътници на територията на Република България или еквивалентен документ.
При превози с лиценз на Общността, се представя заверено копне от лиценза за всеки
един автобус, за който се участва.
В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество но ЗЗД),
посочените документи се представят от всеки един член на обединението, а когато се
предвижда участие на подизпълнители - се представя и от тях.;
Б). Документ за собственост на гараж с, за нает гараж и/или място за домуване на
автобусите, разположен на не повече от 5 (пет) км от град Априлци;

В). Списък на автобусите определени за изпълнение на поръчката (Образец № 11)
Участник следва да разполага с най – малко един брой основен автобус клас I или II или А,
както и най – малко един брой резервен автобус;
клас I - превозни средства, в чиято конструкция са предвидени площи за стоящи
пътници с възможност за тяхното придвижване в салона на автомобила;
клас II - превозни средства, конструирани за превоз предимно на седящи пътници със
или без площ за стоящи пътници; площта, предназначена за стоящите пътници, е в
прохода между седалките; когато има обособено място за превоз на стоящи пътници,
неговата площ не трябва да превишава площта на две двойни седалки;
клас А – превозни средства, конструирани за превоз и на стоящи пътници;
автобусите от този клас разполагат с места за сядане
Г). Декларация, че няма сключени договори за обществен превоз на пътници с
автобусите, с които участва за линиите (Образец № 12)
2.3 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2.2.,
2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9 и 2.2.12. се представят за всеки от тях, а
изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида
и дела на тяхното участие.
2.4 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по т. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8 и 2.2.9 се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по т. 2.2.12. се представят само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя;
2.5 Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2.2.3. се
представят в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се
представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който
има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на
официални преводи.
2.6 Когато за някои от изискуемите документи е посочено, че трябва да се представи
„заверено копие”, трябва върху копието да е записано „вярно с оригинала”, да е
подписано със син цвят и да е подпечатано (ако участникът използва печат в
търговската си практика).
2.7 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
офертата лично или чрез упълномощен представител, или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка на адрес гр. Априлци, кв.Център, ул.”Васил Левски” № 109
до 16:40 часа на 07.09.2015 г.
2.8 До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата
трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната
оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с
входящ номер)”.
2.9 Валидността на офертите следва да бъде 120 календарни дни, считано от датата, на
която изтича крайният срок за подаването им.

2.10 Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
2.11 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата
след крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника.
3.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

3.1 Цялата кореспонденция между Възложителя и участниците, свързани с настоящата
процедура до подписване на Договора, ще се води на български език в писмена
форма. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс.
3.2 Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или с писмо с обратна
разписка.
3.3 Участниците могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие най – малко до три дни преди изтичане срока за подаване
на оферти.
3.4 За запивания направени в горният срок Възложителят изпраща разяснението на
следващият ден от получаване на запитването, го публикува в Профила на купувача.
Разяснението се прилага и към документацията.
ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.

4.1.1 Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност
500 лв. в една от следните, избрана от него форми:


Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за
участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на
Възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10;
Банков код (BIC): UBBSBGSF;
Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци


Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа
задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено
искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията
са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не
по-малка от срока на валидност на офертите.

4.2 Възложителят освобождава гаранцията за участие, на:




отстранените участници - в срок от 5 работни дни след утвърждаване протокола на
комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите;
класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за
обществена поръчка;
останалите участници - в срок от 5 работни дни след утвърждаване протокола на
комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

4.3 В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка,
Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5
работни дни след решението за прекратяване.
4.4 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в
процедура за възлагане на обществена поръчка:



оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка.

4.5 При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в
процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 1 % от приетата
договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми:


Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за
изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на
Възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10;
Банков код (BIC): UBBSBGSF;
Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци
 Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа
задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено
искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията
са за сметка на Участника.
4.6 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
4.7 Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията.
5.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ

5.1 Критерият за оценка „Най – ниска цена” се прилага само по отношение на
оферти, които са подадени от участници:




за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5;
които отговарят на минималните изисквания за: технически възможности и
квалификация;
чиято оферта отговаря на условията на Възложителя.

5.2 Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
А) Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
НЯМА
Б) Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника:
А). Участник следва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България и/или лиценз за извършване на международен превоз на
пътници – лиценз на Общността със списък или заверени копия към тях, издадени по реда и
при условията на Закона за автомобилните превози;
В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД),

посочените документи се представят от всеки един член на обединението, а когато се
предвижда участие на подизпълнители - се представя и от тях.
Б). Осигурено място на домуване на автобусите с местоположение на не по – вече от 5
(пет) км от град Априлци;
В). Участник следва да разполага с най – малко един брой основен автобус клас I или II
или А, както и най – малко един брой резервен автобус;
клас I - превозни средства, в чиято конструкция са предвидени площи за стоящи
пътници с възможност за тяхното придвижване в салона на автомобила;
клас II - превозни средства, конструирани за превоз предимно на седящи пътници със
или без площ за стоящи пътници; площта, предназначена за стоящите пътници, е в
прохода между седалките; когато има обособено място за превоз на стоящи пътници,
неговата площ не трябва да превишава площта на две двойни седалки;
клас А – превозни средства, конструирани за превоз и на стоящи пътници;
автобусите от този клас разполагат с места за сядане
6.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Критерият за оценка и класиране на постъпили оферти е: „Най – ниска цена”.
Ценовите предложения на допуснатите участници се ранжират във възходящ ред, от
предложената най – ниска офертна цена до най – високата. Участникът предложил в своята
Ценова оферта, която съдържа най – ниската цена за изпълнение се класира на първо място.
Ценовите предложения на останалите участници се класират съответно на второ, трето и т.н.
място

