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: [374/21.06.2019г.]

Възложител: [Професионална техническа гимназия /ПТГ/ "Цар Симеон Велики" гр. Търговище]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [02880]
Адрес: [гр. Търговище, ул. "Александър Стамболийски" № 29]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Николай Николов - директор]
Телефон: [0601 64944]
E-mail: [ptg_t6te@mail.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 ученици от VIII до XII клас с автобусен
транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с.
Руец - с. Овчарово и обратно]
Кратко описание: [Обект на поръчката е предоставянето на услуга, а именно организиране на
специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на
община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище - с. Руец - с. Овчарово и обратно,
съгласно техническа спецификация. Брой на извършените курсове: 2 броя – сутрешен и
следобеден, съобразени с началото и приключването на учебния ден. Общият дневен пробег е
51,6 км. Срокът за изпълнение на поръчката е една учебна година и започва да тече от 16.09.2019
г. до 30.06.2020 г. включително. По време на ваканциите на учениците и в неучебните дни
превози не се осъществяват. Прогнозен брой учебни дни – 180.]
Място на извършване: [Община Търговище]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [12 724,56 лв. /дванадесет хиляди
седемстотин двадесет и четири лв. и петдесет и шест стотинки/ без ДДС]
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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.:
Изисквания за личното състояние: [
1. 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.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но
договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството
на държавата, в която обединението е установено.
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.
2. Изисквания към личното състояние на участниците:
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,
когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, 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;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
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 съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
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
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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;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл.
301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и
за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан
участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Точка 3 не се
прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но
не повече от 50 000 лв.
3.
Други основания за отстраняване
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
 Участници, които са свързани лица;
"Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или
контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка
с дейността на юридическо лице.
 Участник за който е налице обстоятелствата 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;
 Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази
документация;
 Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а)
предварително обявените условия на поръчката;
б)
правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
 Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
 Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи
срока на валидност на офертата си;
 Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от
определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна
стойност на поръчката;
3



Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания
се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица;
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или
са му служебно известни.
]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Изпълнителят е
длъжен да притежава валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България или Лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице, и да
притежават документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от
03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Автобусите, с които ще се извършва превоза да са включени в Лиценза на превозвача.
]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания за икономическо и
финансово състояние на участниците.]
Технически и професионални способности: [

Изпълнителят е длъжен:
 Да притежава осигурени необходим брой автобуси за осъществяване на поръчката. В това
число се включват собствените автобуси на участника/подизпълнителите, в случай, че се
предвижда ползването на такива, наетите автобуси, лизинговите автобуси или еквивалент. За
осъществяване на поръчката е необходимо участниците да притежават най-малко 1 основен
автобус над 34 места.
 Да притежава осигурени резервни автобуси. В това число се включват собствените
автобуси на участника/подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива,
наетите автобуси, лизинговите автобуси или еквивалент. За осъществяване на поръчката е
необходимо участникът да притежава 1 (един) брой резервен автобус над 34 места. Резервният
автобус не следва да се приповтаря с редовно предложените автобуси.
 Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална
продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и
прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
 Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им
здравословно състояние;
 Да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизане от
експлоатационния център;
 Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните
документи;
 Да спазва Глава пета от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република България
 Да спазва 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 нормативни актове за определени категории пътници, за
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
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вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите;
 Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с
Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;
 Да притежава валидни застраховки „Гражданска отговорност“ и „Злополука на
пътниците“ на МПС, с които ще изпълнява обществената поръчка.
 Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години,
считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил минимум една услуга с предмет и
обем идентична или сходна с тази на поръчката. Под дейност, сходна с предмета на поръчката
следва да се разбира услуга за извършване на специализиран превоз на деца и ученици по
минимум 1 (един) маршрут на ден.
]

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

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03/07/2019]

Час: (чч:мм) [12:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [15/09/2019]

Час: (чч:мм) [12:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09/07/2019]

Час: (чч:мм) [10:00]

Място на отваряне на офертите: [сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище]

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

Друга информация (когато е приложимо): [ Офертите трябва да се изготвят в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката. Приложените образци
са задължителни за участниците.]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [21/06/2019]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Иванов Николов]
Длъжност: [Директор на ПТГ-Търговище]
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