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: 002/22.08.2019 г.

Възложител: Инж.Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Поделение (когато е приложмо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00079
Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, 8260
Лице за контакт Таня Янева; Мария Стоименова
Телефон: 0590 55030; 0590 55013; факс 0590 52003
E-mail: otdelpraven@gmail.com;
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
[х] Услуги

Предмет на поръчката: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през
учебната 2019/2020 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”, както
следва:
Обособена позиция № 1:
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни
разписания:
- Царево – Бродилово

Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 30 км
Дневен пробег в км – 90 км.
Брой деца и ученици - 7
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – до 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Варвара
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Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 10 км
Дневен пробег в км – 30 км.

Брой деца и ученици - 9
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – до 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Синеморец

Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 12 км
Дневен пробег в км – 36 км
Брой деца и ученици - 26
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – над 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Синеморец - Ахтопол - Варвара – Царево

Брой курсове на ден - 2
Дължина на маршрута в км – 40 км.
Дневен пробег в км – 80 км.

Брой деца и ученици - 44
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – над 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
Обособена позиция № 2
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по вътрешна градска линия кв.
Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м.
Грънчаря, превозващи се с абонаментни карти”.

Кратко описание:
Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на
специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2019 – 2020 г.
на територията на община Царево по маршрути, обособени в позиции. Превозването на
учениците ще се извършва всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово
разписание.
Превозът обхваща деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I-XII клас
включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище,
съгласно чл. 19, т. 8 от Наредбата 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.
По Обособена позиция № 1: Превозването на децата и учениците ще се извършва всеки учебен
ден по определни маршрути и съгласувано часово разписание.

По Обособена позиция № 2: Община Царево, поема разходите за изготвянето на абонаментни
карти на 36 ученика от СУ „Никола Йонков Вапцаров”, пътуващи по линия кв. Василико – Царево – кв.
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Василико и 69 ученика от СУ „Никола Йонков Вапцаров”. Картите ще се издават по предварително
изготвен списък от Директора на съответното учебно заведение, съгласуван от Кмета на Община
Царево., съгласуван от Кмета на Община Царево.
Изисквания към участниците:
1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България и удостоверения на МПС към него, отговарящи по брой на
броя на превозните средства с които участникът участва или лиценз на общността за извършване
на международен превоз на пътници и заверени копия към него, отговарящи по брой на броя на
МПС, с които участникът участва.
Документът, с който се доказва е заверено копие на валиден Лиценз за извършване на
обществен превоз на пътници на територията на Република България с приложено удостоверение за
обществен превоз на пътници или товари за всяко превозно средство, с което участникът ще участва
или заверено копие на Лиценза на Общността за извършване на международен превоз и заверени
копия към него, отговарящи по брой на броя на превозните средства, с които участникът участва.
2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на
поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
Документът, с който се доказва изискването е Списък на услугите, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с документи, които доказват извършената услуга.
Под услуги „идентични или сходни“ с предмета на поръчката да се разбира извършване на
обществен превоз и/или специализиран превоз и/или случаен превоз на пътници.
Минимално ниво:
Участникът трябва да има минимум една извършена услуга с предмет, идентичен или сходен с
предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 /три/ години от датата на подаване на
офертата.
Възложителя не поставя минимално изискване за обем.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,

необходими за изпълнение на поръчката.
Документът, с който се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Минимално ниво:
За Обособена позиция №1:
Участникът трябва да разполага с по едно основно МПС (собствено или наето) за всеки от
маршрутите в обособената позиция и едно резервно МПС (собствено или наето) за цялата
обособена позиция;
За Обособена позиция №2:
Участникът трябва да разполага с едно основно МПС (собствено или наето) и едно
резервно МПС (собствено или наето) за обособената позиция.
МПС, следва да:
- са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване
на превоз на пътници на територията на Република България
- отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147 от
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Закона за движение по пътищата
- имат сключена застраховка ,,Гражданска отговорност” за МПС и застраховка
,,Злополука на пътниците”, валидна към датата на подаване на офертата, съгласно разпоредбите
на Кодекса на застраховането
- вместимостта на превозното средство да е съобразена с прогнозния брой деца и ученици,
пътуващия по съответния маршрут.
4. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Документ, с който се доказва изискването е Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката,
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи,
които доказват професионална компетентност на лицата.
Минимално ниво:
Участникът следва да разполага с квалифицирани водачи за всички основни и резервни МПС,
съответстващи на броя на обособените позиции, за които участва. Един водач не може да бъде посочван
за повече от една обособена позиция.
Водачите следва да отговарят на следните изисквания:
- да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
- да са психологически годни;
- да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст
не по-малка от 25 години;
- потвърдена кондиция за упражняване на водаческа дейност за всеки един ден от пътуванията,
включително и с цел предотвратяване на управлението на превозното средство под въздействието на
алкохол.
5. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации,
включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които
отговарят за контрола на качеството.
Документ, с който се доказва изискването е списък на технически лица и/или организации, включени
или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на
качеството.
Минимално ниво:
Участникът следва да разполага с лице, което е завършило средно или висше образование със
специалност, посочена в Приложение 9б от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници
и товари на територията на Република България и е в трудовоправно
или облигационно
правоотношение с превозвача за извършването на предпътни прегледи за проверка на техническата
изправност на превозните средства преди всяко излизане.
6. Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна база.
Горепосочените минимални изисквания се прилагат при участие на една или повече обособени
позиции.
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Място на извършване: Територията на община Царево.

Обща прогнозна стойност на поръчката:

61 110.00 (шестдесет и една хиляди, сто и десет) лева без включен ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Обособена позиция № 1:
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни
разписания:
- Царево – Бродилово

Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 30 км
Дневен пробег в км – 90 км.
Брой деца и ученици - 7
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – до 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Варвара

Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 10 км
Дневен пробег в км – 30 км.

Брой деца и ученици - 9
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – до 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Ахтопол – Синеморец

Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в км – 12 км
Дневен пробег в км – 36 км
Брой деца и ученици - 26
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – над 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
- Синеморец - Ахтопол - Варвара – Царево

Брой курсове на ден - 2
Дължина на маршрута в км – 40 км.
Дневен пробег в км – 80 км.

Брой деца и ученици - 44
Вместимост на превозното средство предвид очаквания брой лица – над 22 места
Брой учебни дни, в които ще се изпълнява – 180
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 48 510,00 (четиридесет и осем хиляди, петстотин и десет)
лева без включен ДДС.
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: Обособена позиция № 2
5

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по вътрешна градска линия кв.
Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м.
Грънчаря, превозващи се с абонаментни карти”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 600,00 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева без включен
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:
Възложителят отстранява от обществената поръчка участник, когато:
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;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
§ 2, т. 21 от ДР на ЗОП: "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до
облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ): „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или
акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас,
подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“
Основанията по т. 1, 2 и 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.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто
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от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
възникнали преди или по време на провеждане на обществената поръчка.
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и
за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6, освен ако
в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ,
издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато
документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава
декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено
пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато обстоятелствата в тях са
достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на възложителя по служебен път.
1.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България и удостоверения на МПС към него, отговарящи по брой на броя на превозните
средства с които участникът участва или лиценз на общността за извършване на международен превоз
на пътници и заверени копия към него, отговарящи по брой на броя на МПС, с които участникът
участва.
Документът, с който се доказва е заверено копие на валиден Лиценз за извършване на
обществен превоз на пътници на територията на Република България с приложено удостоверение за
обществен превоз на пътници или товари за всяко превозно средство, с което участникът ще участва
или заверено копие на Лиценза на Общността за извършване на международен превоз и заверени
копия към него, отговарящи по брой на броя на превозните средства, с които участникът участва.

2.
Икономическо и финансово състояние: не се изисква.

Технически и професионални способности:

Изисквания към участниците
1. Да притежава валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за
всички МПС и застраховка ”Злополука на пътниците в обществения превоз”;
2. Да има назначени лица, които притежават свидетелство за професионална
компетентност за управление на изискуемите с настоящата поръчка МПС;
3. Да има създадена организация за извършване на предпътен технически преглед на
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автобусите и предпътен медиицински преглед на водачите;
4. Да разполагат със собствена или наета сервизна база;
5 . За изпълнение на поръчката се изискват минимален брой МПС, както следва:
За Обособена позиция № 1
-

За Царево –– Бродилово - 1 автобус до 22 места
За Ахтопол –– Варвара - 1 автобус до 22 места
За - Ахтопол –– Синеморец - 1 автобус над 22 места
За Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево - 1 автобус над 22 места

За Обособена позиция № 2
- За вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна
градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря - 1 автобус до 22 места.

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:

Срок за получаване на офертите:
Дата: 02/09/2019 г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
получаване на офертите.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 03.09.2019 г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се в гр. Царево ул.
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"Хан Аспарух" № 36, ет. 2, кабинета на отдел „Правен“.

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): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: 22/08/2019 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Георги Иванов Лапчев
Длъжност: Кмет на Община Царево /п/
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

9

