ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656727, факс: (032) 656703

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЧАСТ ОТ
ЛИНИИТЕ ОТ ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА
СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”
Открита с Решение № 15РОП34/09.04.2015г. на кмета на Община Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
ЧАСТ ІІ – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧАСТ IІІ – УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
ІV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
ІV.А. НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
VІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТ ІV – ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Приложение №1а – СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРОБЕГА
Приложение №1б – СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ТРАНСПОРТНА РАБОТА
Приложение №1в – МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Приложение №2 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Приложение №3 – ОФЕРТА (образец)
Приложение №3а – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 9 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №5 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №6 – ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ЗОП (образец)
Приложение №7 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)
Приложение №8 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)
Приложение №8а – КАЛКУЛАЦИЯ (образец)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Партида: 00267

РЕШЕНИЕ (версия 4)

Документът е публикуван в РОП под уникален номер (ID) 660697
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 15РОП34 от 09/04/2015 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Пловдив
Адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пловдив

Пощенски код
4000

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
Лице за контакт
Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки
Електронна поща
Факс
zop.pd@abv.bg
032 656752
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача:

УНП: 117457c8-b33a-44b0-82f4-12e8b75c7667
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http://op.plovdiv.bg/
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
УНП: 117457c8-b33a-44b0-82f4-12e8b75c7667
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
точка: ________
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Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив” Обектът на поръчката съдържа 5 (пет) обособени
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 2 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 3 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 4 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 5 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)
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V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 16,
ал. 8 от ЗОП, във връзка с Решение № 278, взето с Протокол № 12
от 01.08.2013 г., на Общински съвет – Пловдив, във връзка с
разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, наричан по-нататък Регламента, и
във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул.n Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000
Телефон
02 9884070
Електронна поща
Факс
cpcadmin@cpc.bg
02 9807315
Интернет адрес (URL):

УНП: 117457c8-b33a-44b0-82f4-12e8b75c7667
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www.cpc.bg
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 09/04/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Петър Любенов Зехтински - зам. кмет СМДСП
Длъжност:
За кмет на община Пловдив съгласно Заповед №15ОА828/03.04.2015г.

УНП: 117457c8-b33a-44b0-82f4-12e8b75c7667
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Документът е публикуван в РОП под уникален номер (ID) 660698
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Община Пловдив
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000471504
Пощенски адрес
пл.Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Държава
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
На вниманието на
Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки
Адрес за електронна поща
Факс
zop.pd@abv.bg
032 656752
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150406sjtQ1295302
Електронен достъп до информация (URL):
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):
Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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включително техни регионални или
местни подразделения
национална или федерална
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена
в приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория
строителство, доставки или услуги, която съответства в
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Строителство
Доставки
Услуги
Изпълнение
Покупка
Категория услуга No 2
Проектиране и
Лизинг
(Моля, вижте приложение
изпълнение
В1 относно категориите
Наем
услуги)
Покупка на изплащане
Извършване,
Комбинация от
независимо с какви
горепосочените
средства, на
строителство,
отговарящо на
изискванията, указани
от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Територията на Република България
код NUTS: BG
ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена
Обявлението обхваща създаването на
поръчка
динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
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Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
1. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен
превоз на пътници част от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив. Обектът на
поръчката съдържа 5 (пет) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 2 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 3 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 4 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция № 5 – „Възлагане на обществен превоз на
пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
2. Изпълнението на предмета на обществената поръчката ще се
осъществява в пълно съответствие с утвърдени маршрути и
маршрутни разписания от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив, които са съгласувани с
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към МТИТС.
Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както
и подробно описание на автобусните линии по направления са
представени в Техническите спецификации на възложителя Приложение №1 към настоящата документация.
3. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката,
правата и задълженията на страните, са подробно разписани в
проекта на договор – Приложение №2 към документацията за
участие, както и в съответствие с действащото законодателство,
уреждащо обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни
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схеми.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
Не
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една
една или повече
всички обособени
обособена позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
1. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен
превоз на пътници по общо 18 (осемнадесет) автобусни линии по
направления - част от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив. Автобусните линии, предмет
на поръчката са разпределени в пет обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция № 1 – Група линии № 1, включваща 4 (четири)
автобусни линии по направления, както следва:
›Пловдив – Плевен; Пловдив –Богданица; Пловдив – Върбен; Пловдив
– Зелениково;
Обособена позиция № 2 – Група линии № 2, включваща 3 (три)
автобусни линии по направления, както следва:
›Пловдив – Панагюрище; Пловдив – Златосел; Пловдив – Раковски;
Обособена позиция № 3 – Група линии № 3, включваща 3 (три)
автобусни линии по направления, както следва:
›Варна – Пловдив; Пловдив – Искра; Пловдив – Китен;
Обособена позиция № 4 – Група линии № 4, включваща 5 (пет)
автобусни линии по направления, както следва:
›Пловдив – Рудозем; Пловдив – Чалъкови; Пловдив – Чехларе;
Пловдив – Златитрап; Пловдив – Болярино;
Обособена позиция № 5 – Група линии № 5, включваща 3 (три)
автобусни линии по направления, както следва:
›Пловдив – Велинград; Пловдив – Старосел; Пловдив – Селци;
2. Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към
момента на откриване на настоящата процедура, маршрутни
разписания на автобусните линии, е приблизително:
Обособена позиция № 1 – 1 956100 км. пробег за целия срок на
договора;
Обособена позиция № 2 – 1 277184 км. пробег за целия срок на
договора;
Обособена позиция № 3 – 2 905196 км. пробег за целия срок на
договора;
Обособена позиция № 4 – 1 669908 км. пробег за целия срок на
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договора;
Обособена позиция № 5 – 1 882692 км. пробег за целия срок на
договора;
3. Информация за разпределението на пробега за всяка автобусна
линия по направление е представена в Приложение №1а към
настоящата документация, а справка за извършената транспортна
работа е представена в Приложение №1б.
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва
ДДС:
390000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
(ако да) Описание на тези опции:

Да

Не

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да
Не
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между
________ и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата в размер на 700,00 лв.
(седестотин лева), която се представя за всяка една обособена
позиция, за която е подадена оферта. Гаранцията за участие може
да се представи като парична сума, внесена по банковата сметка
на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително
трябва да бъде представена в оригинал за всяка обособена позиция
поотделно, имаща срок на валидност не по-кратък от 200 (двеста)
дни, считано от датата, посочена като краен срок получаване на
оферти. Когато се представя банкова гаранция за участие,
условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва
да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП;
Гаранцията за изпълнение на всеки един договор в размер на 3 %
(три процента) от прогнозната стойностт на съответната/ите
обособена позиция/и.
Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с
платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив:

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8

5

Партида: 00267

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив
Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03
Банков код - BIC -IORTBGSF
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
1. Срещу извършваната услуга лицата ще получават средства, както
следва:
›Компенсиране на превозвачите за извършен от тях превоз на
определени категории пътници ще се предоставя, съгласно Наредба
№ 2 от 31.03.2006 г. на МФ за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането
на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории пътници.
›Приходи, реализирани от продажба на превозни документи;
›Приходи от реклама и други приходи, свързани с дейността;
2. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения
се предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази
цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните
средства, определени със закона за държавния бюджет за
съответната година. Плащането ще се осъществява след постъпване
на средствата от републиканския бюджет по бюджета на възложителя
и след представени, от превозвача, в Община Пловдив, опис-сметки
за броя и стойността на издадените превозни документи на
правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от
централния бюджет, съгласно изискванията на Наредба 2 от
31.03.2006 на МФ и съобразно представена справка за извършения
през отчетния период пробег.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената
поръчка, е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка обединението следва да се регистрира в
Регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за
регистър БУЛСТАТ, като представи пред възложителя: заверено
копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът,
определен за изпълнител на обществената поръчка е обединение от
чуждестранни физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора за възлагане на обществената поръчка, следва да
представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в
която е установен.
ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
Да
Не
(ако да) Описание на особените условия:
1. Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура
всеки участник:
›за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47,
ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5, и ал. 5 от ЗОП;
›който не представи някой от необходимите документи по чл. 56 от
ЗОП, включително и във връзка с чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП;
›който представи оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя, включително и на изискванията,
посочени в чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
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›за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е
представил невярна информация за доказване на съответствието му
с критериите за подбор, обявени от възложителя;
›за когото е налице нарушение на императивните разпоредби на чл.
8, ал. 8, т. 2 и/или чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
2. Когато участник в процедурата е обединение, или предвижда
участието на подизпълнители, следва да съобрази офертата си с
условието, че не се допуска изпълнение (обществен превоз на
пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката, да
се извършва от повече от един превозвач (участник, подизпълнител
или член на обединение). Условието се поставя във връзка с чл.
2, е) и член 3, т. 1 от Регламента, съответно чл. 16в, ал. 1 и §
1, т. 1 и т. 9 от ДР на 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.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Пликът съдържа три или повече отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика, със следното съдържание:
1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор за обособена
позиция №…”:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от представляващия участника;
1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал). Документа
„Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т.
1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи
и/или информация:
›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а
(оригинал). Декларацията се представя от лицата съобразно чл.
47, ал. 4, представляващи участника. При участие на обединение,
което не е юридическо лице, документа се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.
›Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България или на лиценз за извършване на международен
превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени по реда и при
условията на Закона за автомобилните превози, за лицата, които
ще извършват обществен превоз на пътници по линиите, предмет на
поръчката. (заверено копие);
При участие за повече от една обособена позиция е достатъчно
представяне на един документ „Оферта”с приложенията към него.
1.3. При участие на подизпълнители - Декларация за съгласие за
участие като подизпълнител, в свободен текст – (оригинал).
Декларацията се представя за всеки от посочените от участника
подизпълнители;
1.4. При участници обединения - договор за обединение (заверено
копие), а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението - и документ, подписан

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
1.5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение
№4 (оригинал). При участие за повече от една обособени позиции е
достатъчно представяне на една декларация за всички позиции;
1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец
Приложение №5 (оригинал). Декларацията се представя от всеки
участник, подизпълнител и член на обединение. При участие за
повече от една обособени позиции е достатъчно представяне на
една декларация за всички позиции;
1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на
участника, съгласно посоченото в Раздел ІІІ.2.3) от настящото
обявление, както и в „Условия и указания” към документацията за
участие (Раздел ІІІ, т. 3.2).
1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична
сума, в размера и при условията описани в Раздел ІІІ.1.1) от
насотящото обявление;
2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката
за обособена позиция №…”:
На плика се посочва името на участника и номера на обособената
позиция, за която се отнася. Участникът представя попълнен
документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №7. Документа
се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в
отделен Плик №2.
3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена за обособена позиция №
…”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя
попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно
съответствие с образеца от документацията за участие Приложение №8, с приложени калкулации по Приложение №8а. При
изготвяне на ценовата си оферта, участниците могат да използват
информацията за извършената транспортна работа на автобусните
линии по направление, представена в Приложение №1б. Документа се
изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в
отделен Плик №3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са
Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са
приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
Не се поставят изисквания.
Не се поставят изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
1. Участника следва да
представи декларация (по чл.
51, ал. 1, т. 9 от ЗОП) списък на автобусите, с които
разполага за изпълнение на
поръчката, изготвена в пълно
съответствие с образеца,
приложен към документацията за
участие (Приложение №6).
Декларацията се изготвя и
УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
приложимите случаи):
1. Участникът трябва да
разполага с необходимия брой и
вид автобуси за изпълнение на
поръчката, в зависимост от
обособената/ите позиция/и, за
която/ито участва. Минималният
изискуем брой автобуси за всяка
обособена позиция е определен,
както следва:
Обособена позиция № 1 – 5 (пет)
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представя поотделно за всяка
обособена позиция. При участие
за повече от една обособена
позиция, не се допуска автобус,
който е посочен в декларацията
-списък за една обособена
позиция, да бъде посочен в
декларацията - списък за друга
обособена позиция. В случай, че
участник предложи един и същ
автобус за извършване на
обществен превоз на пътници по
повече от една обособена
позиция, то той ще бъде
отстранен от участие в
процедурата.
2. Участника може да докаже
съответствието си с критериите
за подбор с възможностите на
едно или повече трети лица. В
тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за
доказване на съответните
възможности, се представят
доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще
има на разположение ресурсите
на третите лица. Трети лица
може да бъдат посочените
подизпълнители, свързани
предприятия и други лица,
независимо от правната връзка
на участника с тях.

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

автобуса (4 основни + 1
резервен), оборудвани за превоз
на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 2 – 5 (пет)
автобуса (4 основни + 1
резервен), от които най-малко 4
(четири) автобуса, оборудвани
за превоз на трудно подвижни
лица;
Обособена позиция № 3 – 4
(четири) автобуса (3 основни +
1 резервен), оборудвани за
превоз на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 4 – 6
(шест) автобуса (5 основни + 1
резервен), оборудвани за превоз
на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 5 – 4
(четири) автобуса (3 основни +
1 резервен), оборудвани за
превоз на трудно подвижни лица;
При участие за повече от една
обособена позиция изискването
се прилага кумулативно.
Разпределение на необходимия
брой автобуси за всяка отделна
линия по направление е
представено в техническите
спецификации на възложителя.
1.1.Автобусите, предложени за
изпълнение на поръчката, трябва
да отговарят на следните
изисквания:
1.1.1. Да са включени към
лиценз за извършване на превоз
на пътници на територията на
Република България или лиценз
за извършване на международен
превоз на пътници (лиценз на
Общността), издаден на лицето,
което ще извършва услугата
обществен превоз на пътници
(участник, подизпълнител или
член на обединение), или на
трето лице, с чиито възможности
участникът доказва
съответствието си с
изискванията за технически
възможности, поставени от
възложителя. В последния случай
участникът представя
доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще
има на разположение ресурсите
на третите лица.
1.1.2. Да отговарят на

9

Партида: 00267

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

изискванията за техническа
изправност, посочени в Наредба
№ Н-32 от 16.12.2011г. за
периодичните прегледи за
проверка на техническата
изправност на пътните превозни
средства;
1.1.3. Автобусите за превоз на
трудно подвижни лица следва да
са одобрени съгласно
изискванията на приложение №12
от Наредба №97 от 2004г. за
одобряване типа на нови моторни
превозни средства за превоз на
пътници с повече от осем места
за сядане, без мястото на
водача;
1.1.4. Да отговарят на
изискванията за клас на
автобусите, посочени в чл. 37,
т. 3, б. „б” и „в” от 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, а именно:
›За линии по направление с
еднопосочна дължина до 30 км. –
всички класове автобуси;
›За линии по направление с
еднопосочна дължина над 30 км.
– клас ІІ, ІІІ и В, при наличие
на багажно отделение с
достатъчна вместимост и достъп
отвън;
1.1.5. Да съответстват на
екологична категория ЕВРО 3
и/или по-висока.
1.1.6. Да са оборудвани с
технически изправни
климатици/климатични системи за
охлаждане на целия салон;
ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Да
Не
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:
Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение,
които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да
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притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз за извършване на
международен превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени
по реда и при условията на Закона за автомобилните превози,
който лиценз следва да поддържат валиден през целия срок на
действие на съответния договор.
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Някои кандидати вече са избрани
Да
(ако е целесъобразно при определени
видове процедури на договаряне)

Не

(ако да, посочете имената и адресите на
икономическите оператори, които вече са
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна
информация“)
Ускорена процедура на договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
Да
Не
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
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посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или
за договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Цена (Ц)
40
Възраст на подвижния състав (В)
50
Качество на услугата (К)
10

ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
Да
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в
приложимите случаи)

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Да
(ако да)
Обявление за предварителна информация
Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________
Други предишни публикации (в приложимите случаи)

Не

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/05/2015 дд/мм/гггг
Час: 17:15
Платими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________ Валута:
Условия и начин на плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/05/2015 дд/мм/гггг

Да

Не

Час: 17:15

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
DA
EL
GA
LT
NL
RO
ES
DE
EN
IT
HU
PL
SK
CS
ET
FR
LV
MT
PT
SL
Други: ________

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 200 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/05/2015 дд/мм/гггг
Час: 10:00
(в приложимите случаи) Място: Административната сграда на Община Пловдив, пл.
"Стефан Стамболов" №1, ет. 3, стая №36
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на
Да
Не
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват
лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Tова представлява периодично повтаряща се поръчка
Да
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

Да

Не

Не

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителни указания за представяне на офертата:
Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, който съдържа три или повече отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
›Плик №1 с надпис „Документи за подбор за обособена позиция №…”,
в който се поставят документите изисквани от възложителя,
отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на
участниците. Ако участника участва за повече от една обособена
позиция следва да представи за всяка една позиция отделен
запечатан Плик №1. Отделните пликове №1 не се запечатват в общ
плик. Документи и информация, изискуеми в Плик №1, които са
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът
участва, се поставят само в Плик №1 за обособената позиция с най
-малък пореден номер като това обстоятелство се отбелязва в
списъка на документите, съдържащ се в пликове №1 за останалите
обособени позиции.
›Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за
обособена позиция №…”, в който се поставят документите, свързани
с изпълнението на поръчката, и ако е приложимо декларация по чл.
33, ал. 4 от ЗОП. В този плик се поставя документа „Техническото
предложение”, изготвен в пълно съответствие с приложения към
документацията образец и в едно с всички приложения,
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представляващи неразделна част от същия. Ако участника участва
за повече от една обособена позиция следва да представи
документите за всяка една позиция в отделен запечатан Плик №2.
Отделните пликове №2 не се запечатват в общ плик.
›Плик №3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция №…”,
който съдържа ценовото предложение на участника. В този плик се
поставя документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно
съответствие с приложения към документацията образец и в едно с
всички приложения, представляващи неразделна част от същия. Ако
участника участва за повече от една обособена позиция следва да
представи ценово предложение за всяка една позиция в отделен
запечатан Плик №3. Отделните пликове №3 не се запечатват в общ
плик.
Подробни указания за подготовката и представянето на офертата са
представени в Раздел ІV от "Условия и указания" към
документацията за участие.
Участниците трябва да подходят изключително отговорно към
подготовката и представянето на офертата си, тъй като
разпоредбите на чл. 57 от ЗОП са императивни и нарушаването им е
основание за отстраняване от участие в процедурата.
Настаящото обявление е изпратено по електронен път и
възложителят предоставя пълен достъп до документацията за
участие в процедурата на адреса на профила на купувача на Община
Пловдив, посочен в Раздел І.1) от настоящото обявление.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09/04/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Община Пловдив
Национален идентификационен № (ЕИК)
000471504
Пощенски адрес
пл. Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Държава
Пловдив
4000
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Деловодство
032 656724
На вниманието на
Елеонора Димитрова; Милена Трифонова
Адрес за електронна поща
Факс
Интернет адрес (URL):
http://www.plovdiv.bg/
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган
извършва покупка
(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Възлагане на обществен
превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив
1) Кратко описание
Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив (ОП 1), включваща следните четири автобусни линии
по направления:
1. Пловдив – Плевен
2. Пловдив –Богданица
3. Пловдив – Върбен
4. Пловдив – Зелениково
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

3) Количество или обем
УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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Прогнозният обем на обособената позиция, изчислен по актуални
към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни
разписания на автобусните линии, предмет на поръчката от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив, е приблизително 1 956100 км. пробег за целия
срок на договора;
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
78000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Възлагане на обществен
превоз на пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив
1) Кратко описание
Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 2 от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив - (ОП 2), включваща следните три автобусни линии
по направления:
1. Пловдив – Панагюрище
2. Пловдив – Златосел
3. Пловдив – Раковски
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

3) Количество или обем
Прогнозният обем на обособената позиция, изчислен по актуални
към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни
разписания на автобусните линии, предмет на поръчката от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив, е приблизително 1 277184 км. пробег за целия
срок на договора;

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
80000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Възлагане на обществен
превоз на пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив
1) Кратко описание
Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 3 от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив - (ОП 3), включваща следните три автобусни линии
по направления:
1. Варна – Пловдив
2. Пловдив – Искра
3. Пловдив – Китен
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

3) Количество или обем
Прогнозният обем на обособената позиция, изчислен по актуални
към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни
разписания на автобусните линии, предмет на поръчката от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив, е приблизително 2 905196 км. пробег за целия
срок на договора;
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
87000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Възлагане на обществен
превоз на пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив
1) Кратко описание
Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 4 от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив - (ОП 4), включваща следните пет автобусни линии
по направления:
1. Пловдив – Рудозем
2. Пловдив – Чалъкови
3. Пловдив – Чехларе
4. Пловдив – Златитрап
5. Пловдив – Болярино
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

3) Количество или обем
Прогнозният обем на обособената позиция, изчислен по актуални
към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни
разписания на автобусните линии, предмет на поръчката от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив, е приблизително 1 669908 км. пробег за целия
срок на договора;
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
75000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Възлагане на обществен
превоз на пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската транспортна
схема от квотата на Община Пловдив
1) Кратко описание
Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 5 от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив - (ОП 5), включваща следните три автобусни линии
по направления:
1. Пловдив – Велинград
2. Пловдив – Старосел
3. Пловдив – Селци
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

60112000

3) Количество или обем
Прогнозният обем на обособената позиция, изчислен по актуални
към момента на откриване на настоящата процедура маршрутни
разписания на автобусните линии, предмет на поръчката от
Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив, е приблизително 1 882692 км. пробег за целия
срок на договора;
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
70000 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща
4
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5
Далекосъобщителни услуги
6
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7
Компютърни и свързаните с тях услуги
8
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги
(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.

УНП: baf131a8-f07b-415a-9295-82dedc1bd9f8
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възложител:
Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е ОБЩИНА
ПЛОВДИВ – самостоятелен възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП. Община Пловдив е
юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на
изпълнителната власт в Общината е кметът.
Административен адрес: гр. Пловдив 4000, пл. ”Стефан Стамболов” №1
Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/
Профил на купувача: http://op.plovdiv.bg/
2. Правно основание за възлагане на процедурата:
Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП, във връзка с Решение № 278, взето с
Протокол № 12 от 01.08.2013 г., на Общински съвет – Пловдив, във връзка с разпоредбите на
Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, наричан понататък Регламента, и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
3. Наименование и обект на поръчката:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обектът на поръчката съдържа 5 (пет) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии
№ 1 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
Обособена позиция № 2 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии
№ 2 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
Обособена позиция № 3 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии
№ 3 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
Обособена позиция № 4 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии
№ 4 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
Обособена позиция № 5 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии
№ 5 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
4. Административни изисквания:
4.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията,
посочени в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия.
4.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се
предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Офертата може да бъде
подадена за една или повече обособени позиции.
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4.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В
процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение.
4.4. Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник:

› за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5, и
ал. 5 от ЗОП;
› който не представи някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, включително и
във връзка с чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП;
› който представи оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя, включително и на изискванията, посочени в чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
› за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с критериите за подбор, обявени от
възложителя;
› за когото е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 8, ал. 8, т. 2 и/или чл.
55, ал. 7 от ЗОП;

4.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и
посочените в обявлението, обстоятелства по чл. 47, ал. 2, в 7-дневен срок от настъпването
им. При подаване на офертата за участие, всеки участник и член в обединение удостоверява
липсата на посочените обстоятелства с декларация, която се подава от лицата, съобразно чл.
47, ал. 4 от ЗОП.
4.6. Липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 и чл. 55, ал. 7 от ЗОП се
удостоверява с декларации, като за обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 декларация се
представя от всеки участник, член на обединение и подизпълнител, а за обстоятелствата по
чл. 55, ал. 7 е достатъчно подаване на декларация само от участника, подал самостоятелна
оферта за участие.
4.7. В случай, че участника предвижда използването на подизпълнители следва да се
има предвид, че за подизпълнителите се прилагат изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП. Ако участника, избран за изпълнител на поръчката е декларирал използването на
подизпълнители, то при сключване на договора за възлагане на същата се прилагат
изискванията на чл. 45а и чл. 45б от ЗОП.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Описание:
1.1. Предмет на обществената поръчка е извършването на обществен превоз на пътници
по общо 18 (осемнадесет) автобусни линии - част от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив. Автобусните линии, предмет на
поръчката са разпределени в пет обособени позиции, както следва:
1.1.1. Обособена позиция № 1 – Група линии № 1, включваща 4 (четири) автобусни
линии по направления, както следва:

› Пловдив – Плевен
› Пловдив –Богданица
› Пловдив – Върбен
› Пловдив – Зелениково
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1.1.2. Обособена позиция № 2 – Група линии № 2, включваща 3 (три) автобусни
линии по направления, както следва:

› Пловдив – Панагюрище
› Пловдив – Златосел
› Пловдив – Раковски
1.1.3. Обособена позиция № 3 – Група линии № 3, включваща 3 (три) автобусни
линии по направления, както следва:

› Варна – Пловдив
› Пловдив – Искра
› Пловдив – Китен
1.1.4. Обособена позиция № 4 – Група линии № 4, включваща 5 (пет) автобусни
линии по направления, както следва:

› Пловдив – Рудозем
› Пловдив – Чалъкови
› Пловдив – Чехларе
› Пловдив – Златитрап
› Пловдив – Болярино
1.1.5. Обособена позиция № 5 – Група линии № 5, включваща 3 (три) автобусни
линии по направления, както следва:

› Пловдив – Велинград
› Пловдив – Старосел
› Пловдив – Селци
1.2. Изпълнението на предмета на обществената поръчката ще се осъществява в пълно
съответствие с утвърдени маршрути и маршрутни разписания от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив, които са съгласувани с
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към МТИТС.
Утвърдените и
съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните
линии по направления са представени в Техническите спецификации на възложителя Приложение №1 към настоящата документация.
1.3. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и
задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2
към документацията за участие, както и в съответствие с действащото законодателство,
уреждащо обществения превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.
2. Финансови условия:
2.1. Срещу извършваната услуга лицата ще получават средства, както следва:

› Компенсиране на превозвачите за извършен от тях превоз на определени категории пътници

ще се предоставя, съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на МФ за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени
за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени
категории пътници.
› Приходи, реализирани от продажба на превозни документи;
› Приходи от реклама и други приходи, свързани с дейността;
2.2. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до
размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за
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разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за
съответната година. Плащането ще се осъществява след постъпване на средствата от
републиканския бюджет по бюджета на възложителя и след представени, от превозвача, в
Община Пловдив, опис-сметки за броя и стойността на издадените превозни документи на
правоимащите, подлежащи на компенсиране със средства от централния бюджет, съгласно
изискванията на Наредба 2 от 31.03.2006 на МФ и съобразно представена справка за
извършения през отчетния период пробег.
2.3. Приблизителната прогнозна стойност на поръчката, е определена в размер на
390000,00 лв. (триста деветдесет хиляди лева) без включен ДДС, за целия срок на
изпълнение. Сумата е разпределена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – 78000,00 лв. без включен ДДС;
Обособена позиция № 2 – 80000,00 лв. без включен ДДС;
Обособена позиция № 3 – 87000,00 лв. без включен ДДС;
Обособена позиция № 4 – 75000,00 лв. без включен ДДС;
Обособена позиция № 5 – 70000,00 лв. без включен ДДС;
3. Обем:
3.1. Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване
на настоящата процедура, маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително:
Обособена позиция № 1 – 1 956100 км. пробег за целия срок на договора;
Обособена позиция № 2 – 1 277184 км. пробег за целия срок на договора;
Обособена позиция № 3 – 2 905196 км. пробег за целия срок на договора;
Обособена позиция № 4 – 1 669908 км. пробег за целия срок на договора;
Обособена позиция № 5 – 1 882692 км. пробег за целия срок на договора;
3.2. Информация за разпределението на пробега за всяка автобусна линия по
направление е представена в Приложение №1а към настоящата документация, а справка за
извършената транспортна работа е представена в Приложение №1б.
4. Договор и срокове на изпълнение:
4.1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка по
всяка обособена позиция, с участника/ците, определен/и за изпълнител/и в резултат на
проведената процедура. Преди подписване на всеки договор участникът, определен за
изпълнител следва да представи следните документи:

› Гаранция за изпълнение (съгласно посоченото в обявлението за обществената поръчка);
› Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен когато законодателството на държавата,
в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

4.2. Ако участника е чуждестранно лице представя документи издадени от компетентен
орган, или извлечения от съдебен регистър, или еквивалентни документи на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен.
4.3. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на
договора за възлагане на обществената поръчка обединението следва да се регистрира в
Регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като
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представи пред възложителя: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен
за изпълнител на обществената поръчка е обединение от чуждестранни физически и/или
юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка,
следва да представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в която е
установен.
4.4. Когато участник, избран за изпълнител, е декларирал използването на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да сключи договор за
подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му. Договорът се сключва при
условията на чл. 45а от ЗОП. Също така при изпълнение на договора за възлагане на
обществената поръчка ще се прилагат разпоредбите на чл. 45б от ЗОП.
4.5. Всеки договор, сключен в резултат от настоящата процедура ще бъде със срок на
действие 5 (пет) години, считано от датата на влизането му в сила.

ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Технически условия и изисквания за изпълнение на поръчката:
1.1. Участниците следва да организират изпълнението на услугата, предмет на
поръчката, в пълно съответствие с изискванията на възложителя и на приложимата
нормативна уредба.
1.2. Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще извършват
обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз
на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на
международен превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени по реда и при условията
на Закона за автомобилните превози, който лиценз следва да поддържат валиден през целия
срок на действие на съответния договор.
1.3. Когато участник в процедурата е обединение, или предвижда участието на
подизпълнители, следва да съобрази офертата си с условието, че не се допуска изпълнение
(обществен превоз на пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката,
да се извършва от повече от един превозвач (участник, подизпълнител или член на
обединение). Условието се поставя във връзка с чл. 2, е) и член 3, т. 1 от Регламента,
съответно чл. 16в, ал. 1 и § 1, т. 1 и т. 9 от ДР на 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.
2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
2.1. Участникът трябва да разполага с необходимия брой и вид автобуси за изпълнение
на поръчката, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която/ито участва.
Минималният изискуем брой автобуси за всяка обособена позиция е определен, както
следва:
Обособена позиция № 1 – 5 (пет) автобуса (4 основни + 1 резервен), оборудвани за превоз
на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 2 – 5 (пет) автобуса (4 основни + 1 резервен), от които най-малко 4
(четири) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 3 – 4 (четири) автобуса (3 основни + 1 резервен), оборудвани за
превоз на трудно подвижни лица;
Обособена позиция № 4 – 6 (шест) автобуса (5 основни + 1 резервен), оборудвани за превоз
на трудно подвижни лица;
5

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Условия и указания

Обособена позиция № 5 – 4 (четири) автобуса (3 основни + 1 резервен), оборудвани за
превоз на трудно подвижни лица;
При участие за повече от една обособена позиция изискването се прилага кумулативно.
Разпределение на необходимия брой автобуси за всяка отделна линия по направление е
представено в техническите спецификации на възложителя.
2.2. Автобусите, предложени за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на
следните изисквания:
2.2.1. Да са включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията
на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници
(лиценз на Общността), издаден на лицето, което ще извършва услугата обществен превоз
на пътници (участник, подизпълнител или член на обединение), или на трето лице, с чиито
възможности участникът доказва съответствието си с изискванията за технически
възможности, поставени от възложителя. В последния случай участникът представя
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на
третите лица.
2.2.2. Да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба №
Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства;
2.2.3. Автобусите за превоз на трудно подвижни лица следва да са одобрени съгласно
изискванията на приложение №12 от Наредба №97 от 2004г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без
мястото на водача;
2.2.4. Да отговарят на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл. 37, т. 3, б. „б”
и „в” от 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, а именно:

› За линии по направление с еднопосочна дължина до 30 км. – всички класове автобуси;
› За линии по направление с еднопосочна дължина над 30 км. – клас ІІ, ІІІ и В, при наличие на
багажно отделение с достатъчна вместимост и достъп отвън;

2.2.5. Да съответстват на екологична категория ЕВРО 3 и/или по-висока.
2.2.6. Да са оборудвани с технически изправни климатици/климатични системи за
охлаждане на целия салон;
3. Доказване съответствието на участниците с критериите за подбор:
3.1. По т.1.2 участника следва да представи заверено копие на лиценз за извършване на
превоз на пътници на територията на Република България или на лиценз за извършване на
международен превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени по реда и при условията
на Закона за автомобилните превози, за лицата, които ще извършват обществен превоз на
пътници по линиите, предмет на поръчката. Лицензът следва да е валиден и издаден по реда
и при условията на действащото законодателство. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗОП,
документа се прилага към представянето на участника, съдържащо се в офертата.
3.2. За доказване на минималните изисквания за технически възможности и
квалификация, участника следва да представи декларация (по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП) списък на автобусите, с които разполага за изпълнение на поръчката, изготвена в пълно
съответствие с образеца, приложен към документацията за участие (Приложение №6).
Декларацията се изготвя и представя поотделно за всяка обособена позиция. При участие за
повече от една обособена позиция, не се допуска автобус, който е посочен в декларацията списък за една обособена позиция, да бъде посочен в декларацията - списък за друга
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обособена позиция. В случай, че участник предложи един и същ автобус за извършване на
обществен превоз на пътници по повече от една обособена позиция, то той ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
3.3. Участника може да докаже съответствието си с критериите за подбор с
възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за доказване на съответните възможности, се представят
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на
третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия
и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Общи изисквания:
1.1. За участие в процедурата, всеки участник следва да представи оферта, изготвена
при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.
Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в
тях са задължителни за участниците. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в
обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участник ще
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,
ако е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия и изисквания на възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и
настоящата документация за участие.
1.2. Офертата се подписва от законно представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а. Във втория случай в офертата се прилага пълномощното от
представляващия участника. Изискуемите документи, които обективират лично изявление на
конкретно лице представляващо участника не могат да се подписват и представят от
пълномощник.
1.3. Всички документи в офертата се представят на български език, без корекции и
поправки. Документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на
български език. Документи за регистрация, издадени на чужд език се представят и в
официален превод по смисъла на §1, т. 16а от ДР на ЗОП.
1.4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника копия, с гриф "Вярно с оригинала", подпис на
представляващия и печат на лицето (в приложимите случаи).
1.5. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език и съгласно изискванията
посочени в чл. 56, ал. 4 от ЗОП, а именно: документи и/или информация, включени в
представянето на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод, а
документи за доказване на технически възможности и/или квалификация, които са на чужд
език, се представят и в превод.
1.6. При участници обединения:
1.6.1. В офертата се представя копие на Договор или Споразумение за създаване на
обединението. В случай, че представляващият не е посочен в Договора/Споразумението, се
представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е посочен
представляващият обединението в настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка. След подаване на офертата в състава на обединението не следва да се извършват
никакви промени.
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1.6.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към
представянето на участника, по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението, се представят следните документите и/или информация:

› посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която лицето е установено, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата –
информацията може да бъде включена в документа „Оферта”, по приложения към
настоящата документация образец;
› декларация по чл. 47, ал. 9 – декларацията може да бъде изготвена по приложения към
настоящата документация образец;
1.6.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към
представянето на участника, по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, доказателства за упражняване на
професионална дейност по чл. 49, ал. 1 се представят само за лицата от обединението, които
ще извършват обществен превоз на пътници;
1.6.5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
доказателствата за технически възможности и/или квалификация се представят само за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор;
1.7. При участие на подизпълнители:
1.7.1. Ако участника предвижда участието на подизпълнители за изпълнение на
поръчката към офертата се прилага „Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител”, представена от всеки от посочените в офертата подизпълнители.
2. Срок на валидност на офертите за участие:
Срокът на валидност на офертата е определен на 200 дни, считано от датата,
посочена като краен срок за получаване на оферти по настоящата процедура, и представлява
времето, през което участникът е обвързан с условията на предложенията си. При
необходимост, възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си, съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП.
3. Представяне на офертата:
3.1. Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три или повече отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

› Плик №1 с надпис „Документи за подбор за обособена позиция №…”, в който се поставят

документите изисквани от възложителя, отнасящи се до административното съответствие и
допустимостта на участниците. Ако участника участва за повече от една обособена позиция
следва да представи за всяка една позиция отделен запечатан Плик №1. Отделните пликове
№1 не се запечатват в общ плик. Документи и информация, изискуеми в Плик №1, които
са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, се поставят
само в Плик №1 за обособената позиция с най-малък пореден номер като това
обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликове №1 за
останалите обособени позиции.

› Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №…”,
в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, и ако е
приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В този плик се поставя документа
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„Техническото предложение”, изготвен в пълно съответствие с приложения към
документацията образец и в едно с всички приложения, представляващи неразделна част от
същия. Ако участника участва за повече от една обособена позиция следва да представи
документите за всяка една позиция в отделен запечатан Плик №2. Отделните пликове №2
не се запечатват в общ плик.

› Плик №3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция №…”, който съдържа ценовото

предложение на участника. В този плик се поставя документа „Ценово предложение”,
изготвен в пълно съответствие с приложения към документацията образец и в едно с
всички приложения, представляващи неразделна част от същия. Ако участника участва за
повече от една обособена позиция следва да представи ценово предложение за всяка една
позиция в отделен запечатан Плик №3. Отделните пликове №3 не се запечатват в общ плик.

3.2. Всички отделни пликове №1, 2 и 3 се запечатват в един общ непрозрачен плик,
който се надписва по следния начин:
ДО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ 4000
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1
Относно: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …(посочва се наименованието
на обществената поръчка), с уникален номер в РОП (посочва се уникалния номер на поръчката, под който е публикувана
в портала на АОП – 00267-2015-….)
Подател: (наименование на участника)
Адрес за кореспонденция: (пощенски адрес, телефон, факс, електронна поща)

3.3. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за
обществена поръка преди часа и датата, посочени като краен срок за представяне на
офертите. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
Забележка: Участниците трябва да подходят изключително отговорно към подготовката и представянето на
офертата си, той като разпоредбите на чл. 57 от ЗОП са императивни и нарушаването им е основание за
отстраняване от участие в процедурата.

ІVА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор за обособена позиция №…”:
На плика се посочва името на участника и номера на обособената позиция, за която се
отнася.
1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
представляващия участника;
1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал). Документа „Оферта” включва
и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се
прилагат следните документи и/или информация:

› Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал).

Декларацията се представя от лицата съобразно чл. 47, ал. 4, представляващи
участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документа се
представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
› Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или
на лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността),
издадени по реда и при условията на Закона за автомобилните превози, за лицата, които
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ще извършват обществен превоз на пътници по линиите, предмет на поръчката. (заверено
копие);
При участие за повече от една обособена позиция е достатъчно представяне на един
документ „Оферта”с приложенията към него.
1.3. При участие на подизпълнители - Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител, в свободен текст – (оригинал). Декларацията се представя за всеки от
посочените от участника подизпълнители;
1.4. При участници обединения - договор за обединение (заверено копие), 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;
1.5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал). При
участие за повече от една обособени позиции е достатъчно представяне на една декларация
за всички позиции;
1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал).
Декларацията се представя от всеки участник, подизпълнител и член на обединение. При
участие за повече от една обособени позиции е достатъчно представяне на една декларация
за всички позиции;
1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника,
съгласно посоченото в обявлението за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в
„Условия и указания” към документацията за участие (Раздел ІІІ, т. 3.2).
1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за
внесена гаранция под формата на парична сума, в размера и при условията описани в
обявлението за обществена поръчка;
2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката за
обособена позиция №…”:
На плика се посочва името на участника и номера на обособената позиция, за която се
отнася. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно
съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7. Документа се
изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик №2.
3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена за обособена позиция №…”:
На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа
„Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за
участие - Приложение №8, с приложени калкулации по Приложение №8а. При изготвяне на
ценовата си оферта, участниците могат да използват информацията за извършената
транспортна работа на автобусните линии по направление, представена в Приложение №1б.
Документа се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик
№3.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от
възложителя след изтичане на срока за приемане на същите и в съответствие с разпоредбите
на чл. 34 от ЗОП.
2. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. В работата си по разглеждане, оценка и класиране на
офертите Комисията спазва реда, предвиден в чл. 68 – 72 от ЗОП.
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3. На оценка по определените в документацията критерии и методика за оценка
подлежат само офертите на участниците, които не са отсртранени от участие и отговарят
на условията, посочени в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия.
4. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „икономически найизгодна оферта”. Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се установява от
методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, която е подробно разписана и
представена в Приложение №1в.

VІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка могат да направят това, като я изтеглят безплатно от
профила на купувача на Община Пловдив. Хиперлинк към преписката на обществената
поръчка е посочен в обявлението.
2. Условията за искане и съответно - получаване на разяснения по документацията за
участие - са подробно разписани в чл. 29 от ЗОП.
3. Комуникация:
3.1. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или
чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
3.2. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по
факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените
начини.
3.3. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците
в процедурата ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача
на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка. Съобщение за датата, часът и
мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде публикувано в профила на купувача, поне 2
(два) дни преди датата на събитието. Всяка друга информация също ще бъде обявявана от
възложителя в профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената
поръчка.
4. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да
доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
5. Всички приложения, описани в настоящата документация представляват неразделна
част от същата.
Списък с полезни връзки към публични регистри и компетентни органи, съгласно
действащото законодателството в Република България:
Търговски регистър към Агенция по вписванията (ТР) - http://www.brra.bg/
Национална агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg/
Портал за електронни услуги на НАП - https://inetdec.nra.bg/
Министерство на правосъдието на Република България - http://mjs.bg/
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Публични регистри – проект на Фондация Програма Достъп до Информация www.publicregisters.info/
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
В Част І е представено описание на автобусните линии по направление и необходимите автобуси за изпълнение на обществената поръчка по
всяка от обособените позиции.
В Част ІІ са представени утвърдените маршрути и маршрутни разписания от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив.
ЧАСТ І
ОПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ПО НАПРАВЛАНИЕ И НА НЕОБХОДИМИТЕ АВТОБУСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА
НА ПОРЪЧКАТА
Обособена позиция № 1 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
№

Автобусна линия по
направление

1 Пловдив – Плевен

2 Пловдив – Богданица

3 Пловдив – Върбен
4 Пловдив – Зелениково

Основни автобуси за всяка линия
Описание
Пловдив – Плевен - 263 км.- 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно от 31.10 до 31.03 с двама
водачи.
Пловдив – Плевен - 201 км. – 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно от 01.04 до 30.10 с двома
водачи.
Пловдив – Богданица -32,6 км – 4 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно с един водач.
Пловдив – Богданица/През Моминско/37 км. – 6 бр. курсове, които се
изпълняват ежедневно с един водач.
Пловдив – Върбен - 39,1 км - 4 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно с 1 водач.
Пловдив – Зелениково - 44,6 км. – 2 бр.

Общ брой

В т.ч. оборудвани за
трудно подвижни
лица (min)

1

1

1

1

1

1

1

1

Резервни автобуси за групата линии
(10%)

Общо автобуси за групата линии
(основни+резервни)

Общ брой

В т.ч. оборудвани за
трудно подвижни
лица (min)

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1

1

5

5

1
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курсове, които се изпълняват само в
делнични дни с 1 водач.
Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 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,
35 % от общия брой курсове по всяка от линиите следва да се изпълняват само с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.

Обособена позиция № 2 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
№

Автобусна линия по
направление

Основни автобуси за всяка линия
Описание
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Резервни автобуси за групата
линии (10%)
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Общо автобуси за групата линии
(основни+резервни)
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1 Пловдив - Панагюрище

Пловдив – Панагюрище 84 км. – 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
ежедневно с един водач.
Пловдив – Златосел - 44,6 км. – 4 бр.
2 Пловдив – Златосел
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
ежедневно с един водач.
Пловдив – Раковски – 29 км. – 12 бр.
1
1
5
4
3 Пловдив – Раковски
курсове, от които 10 се изпълняват
ежедневно, а 2 от курсовете (в
часовете 19,20 от Пловдив и 20,30 от
2
1
Раковски) се изпълняват само в
делнични дни. Изпълняват се с един
водач.
Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 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,
35 % от общия брой курсове по всяка от линиите следва да се изпълняват само с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.

Обособена позиция № 3 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
№

Автобусна линия по
направление

1 Варна – Пловдив
2 Пловдив – Китен

3 Пловдив – Искра

Основни автобуси за всяка линия
Описание
Варна – Пловдив – 419,5 км. – 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно с двама водачи.
Пловдив- Китен - 330,7 км. – 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно от 01.06 до 30.09 с двама
водачи.
Пловдив - Искра - 47 км. – 6 бр.
курсове,
които
се
изпълняват

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1

1

1

1

1

1

Резервни автобуси за групата
линии (10%)

Общо автобуси за групата линии
(основни+резервни)

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1

1

4

4

2
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ежедневно с един водач.
Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 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,
35 % от общия брой курсове по всяка от линиите следва да се изпълняват само с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.

Обособена позиция № 4 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
№

Автобусна линия по
направление

Основни автобуси за всяка линия
Описание
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Резервни автобуси за групата
линии (10%)
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Общо автобуси за групата линии
(основни+резервни)
Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1 Пловдив – Рудозем

Пловдив - Рудозем – 137 км. – 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
ежедневно с един водач.
Пловдив – Чалъкови – 31 км. – 4 бр.
2 Пловдив – Чалъкови
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
ежедневно с един водач.
Пловдив – Чехларе - 64,6 км. – 4 бр.
3 Пловдив – Чехларе
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
1
1
6
6
ежедневно с един водач.
Пловдив –Оризаре-Златитрап –
4 Пловдив – Златитрап
15,7км. – 2 бр. курсове, които се
1
1
изпълняват ежедневно с един водач.
Пловдив – Болярино - 35 км. – 6 бр.
5 Пловдив – Болярино
курсове,
които
се
изпълняват
1
1
ежедневно с един водач.
Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 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,
35 % от общия брой курсове по всяка от линиите следва да се изпълняват само с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.

Обособена позиция № 5 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”
№

Автобусна линия по
направление

1 Пловдив – Велинград
2 Пловдив – Старосел
3 Пловдив – Селци

Основни автобуси за всяка линия
Описание
Пловдив - Велинград – 85 км. - 2 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно с един водач.
Пловдив – Старосел – 55 км. – 8 бр.
курсове,
които
се
изпълняват
ежедневно с един водач.
Пловдив - Селци – 35,2 км. – 6 бр.
курсове,
които
се
изпълняват

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1

1

1

1

1

1

Резервни автобуси за групата
линии (10%)

Общо автобуси за групата линии
(основни+резервни)

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

Общ брой

В т.ч. оборудвани
за трудно подвижни
лица (min)

1

1

4

4

3
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ежедневно с един водач.
Пловдив – Селци/През Моминско/ –
40,5км - 2 бр. курсове, които се
изпълняват ежедневно с един водач.
Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от 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,
35 % от общия брой курсове по всяка от линиите следва да се изпълняват само с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.

Забележка: Във връзка с писмо с Изх.№06-00-00-166/2/25.03.2015г. от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация”, следва да се
има предвид, че по отношение на маршрутното разписание №16101 на автобусна линия „Пловдив – Велинград”,предстои промяна, изразяваща се в
следното: ще отпадне спирка АГ Пазарджик за курса от Пловдив към Велинград, без да се променят часовете. След утвърждаване на промяната
от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, разписанието ще бъде подменено.
Настоящите технически спецификации за технически изготвени от Аделина Хасова – старши експерт в дирекция „Обществени поръчки” при
Община Пловдив като същите са съгласувани и одобрени от инж. Илия Начев – главен експерт ККТ в ОП ОКТ при Община Пловдив.

4

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

ЧАСТ ІІ
УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ
КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Обособена позиция № 1 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”

5

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

6

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

7

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

8

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

9

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

Обособена позиция № 2 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”

10

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

11

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

12

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

13

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

14

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

Обособена позиция № 3 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 3 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”

15

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

16

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

17

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

Обособена позиция № 4 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 4 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”

18

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

19

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

20

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

21

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

Обособена позиция № 5 - „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 5 от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община
Пловдив”

Забележка: Във връзка с писмо с Изх.№06-00-00-166/2/25.03.2015г. от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна
администрация”, следва да се има предвид, че по отношение на маршрутното разписание №16101 на автобусна линия „Пловдив –
Велинград”,предстои промяна, изразяваща се в следното: ще отпадне спирка АГ Пазарджик за курса от Пловдив към Велинград, без
да се променят часовете. След утвърждаване на промяната от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, разписанието ще бъде подменено.

22

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

23

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

24

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

25

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1

26

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1а

СПРАВКА
за разпределението на пробега за всяка автобусна линия по направление
във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив”
№
Направление
1. Пловдив - Искра

Областна транспортна схема(квота на Община Пловдив)
Разстояние (км)
Бр.курсове за ден
Пробег за 1 ден (км)
47
6
282

29
12
348
64,6
4
258,4
44,6
4
178,4
35
6
210
31
4
124
44,6
2
89,2
39,1
4
156,4
35,2
6
211,2
40,5
2
81
32,6
4
130,4
37
6
222
55
8
440
15,7
2
31,4
Републиканска транспортна схема(квота на Община Пловдив)
419,5
2
839

Пробег за 1 месец (км)
8742

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пловдив - Раковски
Пловдив -Чехларе
Пловдив - Златосел
Пловдив-Болярино
Пловдив - Чалъкови
Пловдив -Зелениково
Пловдив - Върбен
Пловдив - Селци
Пловдив-Селци(през Моминско)
Пловдив - Богданица
Пловдив-Богданица(през Моминско)
Пловдив - Старосел
Пловдив-Оризаре - Златитрап

10324
8010,4
5530,4
6510
3844
2765,2
4848,4
6547,2
2511
4042,4
6882
13640
973,4

1-

Варна - Пловдив

2.

Пловдив - Велинград

85

2

170

5270

3.

Пловдив - Рудозем

137

2

274

8494

Пловдив - Плевен

263

2

526

16306

5.

Пловдив - Плевен

201

2

402

12462

6.

Пловдив - Панагюрище

84

2

168

5208

Пловдив - Китен

330,7

2

661,4

2 от курсовете се
изпълняват само в
делнични дни

26009

4.

7.

Забележка

20503,4

Изпълнява се от 31.10
до
31.03-5 месеца
Изпълнява се от 01.04
до
30.10-7 месеца
Изпълнява се от 01.06
до
30.09.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1б

СПРАВКА
за извършена транспортна работа
във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1в

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „икономически найизгодна оферта”. Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се установява от
методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо
място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.
Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на
комплексната му оценка е 100 точки.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
Показател

№

Максимално възможен
брой точки
100

Относителна тежест в
КО
40 %

1.

Цена (Ц)

2.

Възраст на подвижния състав (В)

100

50 %

3.

Качество на услугата (К)

100

10 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = Ц*40% + В*50% + К*10%
2.1. Показател „Цена” (Ц):
Оценяват се ценовите предложения на участниците – и по-конкретно – предлаганата
средна цена за билет от начална до крайна точка по маршрут за съответната обособена
позиция, представляваща средноаритметичната стойност от сбора на предложените
единични цени за билет от начална до крайна точка по маршрута на всяка автобусна линия
по направление от обособената позиция. Максималният брой точки по този показател е 100
точки.
Оценката на показателя се извършва по следната формула:
Цmin
Ц = -------------- х 100
Където:

Цn

Цmin – най-ниската предложена средна цена за билет от начална до крайна точка по
маршрут за съответната обособена позиция;
Цn – средна цена за билет от начална до крайна точка по маршрут за съответната
обособена позиция, предложена от участника, чието предложение се оценява;
2.2. Показател „Възраст на подвижния състав” (В):
Оценява се възрастта на автобусите, предложени от участника за изпълнение на
поръчката. Оценяват се само общият брой автобуси, необходими за изпълнение на поръчката
по съответната обособена позиция. Ако в декларацията по Приложение №6 са посочени
повече от минимално изискуемия брой автобуси, отговарящи на изискванията на
възложителя, при оценяването ще бъдат взети предвид само автобусите за съответната
обособена позиция, които са на най-малка възраст.
1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1в

При оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от възрастта му,
считано от датата на първа регистрация до датата, определена като краен срок за подаване на
оферти, след което присъдените точки се сборуват. Максималният брой точки по този
показател е 100 точки.
Точките ще се присъждат съгласно следната скала за оценка:
Брой точки, присъждани за
автобус

Възраст
До 1 година включително

32

Над 1 до 2 години включително

28

Над 2 до 3 години включително

26

Над 3 до 4 години включително

24

Над 4 до 5 години включително

22

Над 5 до 6 години включително

20

Над 6 до 7 години включително

18

Над 7 до 8 години включително

16

Над 8 до 9 години включително

14

Над 9 до 10 години включително

12

Над 10 до 11 години включително

10

Над 11 до 12 години включително

8

Над 12 до 13 години включително

6

Над 13 до 14 години включително

4

Над 14 до 15 години включително

2

Над 15 години

1

След това точките по показателя се изчисляват по формулата:
Вn
В = -------------- х 100
Където:

Bmax

Вn – общия сбор точки, присъдени на участника, чието предложение се оценява;
Вmax – най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник;
2.3. Показател „Качество на услугата” (К):
Оценява се наличието на допълнително оборудване в автобусите, повишаващо
качеството на услугата за обществен превоз на пътници. Оценяват се само общият брой
автобуси, необходими за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Ако в
декларацията по Приложение №6 са посочени повече от минимално изискуемия брой
автобуси, отговарящи на изискванията на възложителя, при оценяването ще бъдат взети
предвид само автобусите за съответната обособена позиция, които са на най-малка възраст.
При оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от наличието на
съответното оборудване, посочено от участника в декларацията по Приложение №6, след
което присъдените точки се сборуват. Максималният брой точки по този показател е 100
точки.
2
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Точките ще се присъждат съгласно следната скала за оценка:
Допълнително оборудване в автобусите, повишаващо качеството
на услугата

Брой точки, присъждани
за автобус

Телевизор/DVD

1

Хладилник/мини бар

1

Тоалетна
Без допълнително оборудване (от изброените три вида)

1
0,01

След това точките по подпоказателя се изчисляват по формулата:
Кn
К = -------------- х 100
Където:

Кmax

Кn – общия сбор точки, присъден на участника, чието предложение се оценява;
Кmax – най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник;
*** Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на точките
за всеки показател и за комплексната оценка ще бъдат закръгляни до втория знак след
десетичната запетая. При равна комплексна оценка на две или повече оферти се
прилага чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Настоящата методика е технически изготвена от Аделина Хасова – старши експерт в
дирекция „Обществени поръчки” при Община Пловдив като същата е съгласувана и
одобрена от инж. Илия Начев – главен експерт ККТ в ОП ОКТ при Община Пловдив.

3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2

Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена/и позиция/и №……
№

/

2015г.

Днес, …………….2015 год., се сключи настоящият договор между:
1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, представлявана от инж. Иван Борисов Тотев - Кмет и
Директор на Дирекция „Счетоводство” – Елена Димитрова, от една страна наричана за
кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна,
2. „………………” …., ЕИК ……., със седалище и адрес на управление - гр. ………….,
ул. „……………..” № …, ет. …, представлявано от ………………………….. – ……………..
от друга страна, наречен за кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 74 от ЗОП, както и на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за
автомобилните превози, и чл.16в, ал. 1 от 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, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, в съответствие с нормите на Регламент /ЕО/ 1370 / 2007 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, в изпълнение на Решение № …………… / ………. г. на Кмета на
Община Пловдив за избор на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:
ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ
Определения и правила за тълкуване, които се прилагат за целия Договор:
Транспортна задача: маршрутен пробег в километри, възложен на Превозвача за
определен период от време и/или Линии, и детайлизиран по Маршрутни разписания.
Изключително право: Право, упълномощаващо оператор на обществена услуга да
извършва определени обществени услуги за пътнически превоз по конкретен маршрут или
мрежа в рамките на Община Пловдив, като се изключва всеки друг такъв оператор.
Курс: движението на едно превозно средство в едната посока по маршрута на Линията
от начална до крайна спирка.
Линия: автобусна линия от обществения градски транспорт, която съдържа
задължително номер, наименование, начална и крайна точка.
Маршрутен пробег: броят на реално изминатите километри от възложената
транспортна задача.
Маршрутно разписание: планирано време на движение на превозните средства от
Линията при всяко тръгване от начален пункт, спиране на всяка спирка и пристигане на крайна
точка. Маршрутното разписание задължително съдържа номер и наименование на Линията,
спирките по маршрута, времето на тръгване и началните пунктове и спирките и времето за
преминаване, брой коли, информация за пръв и последен курс и др.
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Превозвач: Операторът на обществената услуга по смисъла на Регламент (ЕО) №
1370/2007, на когото, по силата на настоящия договор, са вменени задължения за извършване
на обществена услуга.
Превозни документи: са всички редовни превозни документи за обществен превоз на
пътници, издадени при условията на действащото законодателство.
Пътникокилометър: Мерната единица, която измерва превозването на един пътник на
разстояние един километър.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят /и членовете на обединението ……................................, в качеството му/им на Превозвач/и, приемат да извършват обществен
превоз на пътници по маршрут и разписания от утвърдената областна и републиканска
транспортна схема от квотата на Община Пловдив, по обособена позиция №…, за Група
линии №…, включваща автобусни линии по направления, както следва:
1…........................
…
съгласно клаузите и приложенията, представляващи неразделна част от този договор.
(2) При изпълнението предмета на настоящия договор Изпълнителят ще ползва
следните подизпълнители:
1. Подизпълнител: ……..…, ЕИК: ………….., седалище и адрес на управление
….………….., тел./факс................................., представлявано от …………………………....……
- ………...…...…
Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва:
………………………………….
Подизпълнителят ……………. ще обслужва линия № …. (когато подизпълнителят ще
извършва ОПП).
Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи:
……% (словом: ….. процента).
2. …………
(алинеята се попълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
(3) За изпълнението на този договор, Изпълнителят е представил гаранция за
изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на обществената поръчка за
съответната/ите обособена/и позиция/и, равняваща се на ………….. /……/ лева.
(4) Възложителят превежда дължимите средства за дейността, определени съобразно
действащите правила, по сметка на Изпълнителя/Превозвачите, съобразно изпълняваните
линии. В случай, че за изпълнението на настоящия договор има сключени един или повече
договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане, след като
получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/те всички работи,
приети по реда на настоящия договор. Условието не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от
ЗОП.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок от пет години и влиза в сила 2 работни
дни след датата на подписването му от страните.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.3 Възложителят има следните права и задължения:
2
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(1) Да определя отправните автогари и разписанията за движение на превозните
средства, като осигурява по-ефективното им използване и удобни връзки с другите видове
транспорт в условията на лоялна конкуренция, при стриктно спазване на нормативно
определените правила.
(2) Да не сключва договор с друг превозвач по разписанията приложени към този
договор, нито да издава съгласувателни писма на други общини за същите разписания, ако не
е указано друго в двустранно споразумение.
(3) Да извършва превантивен контрол по изпълнението на този договор, чрез
упълномощени от него лица.
(4) Да санкционира Изпълнителя/Превозвачите при неизпълнение на задълженията
по този договор.
(5) Да актуализира транспортната схема по реда, предвиден в действащото
законодателство.
(6) Да уведомява Изпълнителя/Превозвачите за измененията в транспортната схема.
(7) Да прекрати този Договор при условията и реда, уговорени в него, както и при
лишаване на Изпълнителя и/или Превозвачите от права да упражняват транспортна
дейност или отнемане на лиценза.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И
ПРЕВОЗВАЧИТЕ
Чл.4 Изпълнителят/Превозвачите има/т следните права и задължения:
(1) Да е/са запознати и да спазва/т нормативните актове, регламентиращи дейността;
(2) Да осъществява/т превозите от свое име и на своя отговорност;
(3) Да осигурява/т всички задължителни застраховки на пътниците и МПС;
(4) Да изпълнява/т дейността, съобразно нормативните изисквания за качество на
транспортното обслужване.
(5) При обновяване на автобусния парк в срока на този договор, това да става с
превозни средства със същите характеристики или по-добри по условията, при които е
спечелена поръчката, по отношение на клас, екологична категория (ЕВРО), година на първа
регистрация, наличие на технически изправни климатици/климатични системи за охлаждане
на целия салон, наличие на оборудване за превоз на трудно подвижни лица и на
допълнително оборудване, подобряващо качеството на услугата. (кумулативно).
(6) Да не извършва/т едностранни промени в организацията на превозите, влошаващи
тяхното качество и култура.
(7) Да съблюдава/т всички изисквания, свързани с безопасността на движение,
сигурност и безопасни условия.
(8) Да постига/т 100 % изпълнение на възложените маршрутни разписания за движение
на превозните средства, освен в случаи на настъпили непреодолими препятствия, за които
Изпълнителят/Превозвачите не носи/ят отговорност. В случай на настъпили непреодолими
препятствия, Изпълнителят/Превозвачите уведомява/т Възложителя в пет дневен срок от
настъпването им.
(9) Да не извършва/т нерегламентирани превози;
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(10) Да снабдява/т водачите с необходимите документи и ценни образци във връзка с
осъществяване на дейността по този договор, а именно:
- Маршрутно разписание;
- Таблица с цените на билетите на обслужващата автобусна линия;
- Ценни образци, заверени от данъчните органи за таксуване на пътници и багаж;
(11) При обстоятелства, налагащи изменение на маршрутните разписания
Изпълнителят/Превозвачите уведомява/т Възложителя в срок от 3 дни от настъпването
му.
(12) Изпълнителят/Превозвачите няма/т право да прекратява/т, ограничава/т или
преотстъпва/т на други превозвачи договореното транспортно обслужване. За подобни
действия същия/те търпи/ят санкция, определена с този договор.
(13) Да има/т договореност с автогара на територията на Община Пловдив,
осигуряваща нейното ползване по времетраене на този договор.
(14) Да извършва/т превози на определени категории пътници, на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в действащите нормативни актове.
(15) Да уведоми/ят незабавно Възложителя при отнемане на лицензията от
контролните органи на МТ и С.
(16) Изпълнителят/Превозвачите няма/т право да обременява/т с тежести или да
сключва/т сделки с правата и задълженията си по настоящия договор, свързани с
изпълнението на транспортната услуга. За подобни действия търпи/ят санкция, определена с
този договор.
(17) Изпълнителят/Превозвачите е/са осигурил/и сервизна база с необходимите
технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен технически преглед,
както и необходимата гаражна площ.
(18) При външна температура надвишаваща 28 оС по данни на НИМХ, задължително да
се включват климатичните системи на автобусите.
(19) Да организира/т паркирането и домуването на автобусите, включително на тези,
които не изпълняват маршрутни разписания, само в осигурените гаражни площи.
(20) Изпълнителят е длъжен, в срок до три дни от сключването на договор за
подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители, или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, да представи оригинален екземпляр от договора или допълнителното
споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.
45а, ал. 2 от ЗОП.
(21) Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му:
1. Възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на
забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването;
2. На подизпълнителя е отнет, или при изтичане на срока – неподновен, лицензът за
изпълняване на услугата, предмет на договора.
3. В случаите по т. 27.1. и 27.2. Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение
при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал.1 – 5 от ЗОП и всички условия на
Възложителя за изпълнение на обществената услуга.
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(22) Изпълнителят няма право да възлага изпълнението на една или повече от
дейностите по договора, на лица, които не са посочени като подизпълнители в чл. 1, ал. 2 от
Договора, нито да заменя посочен подизпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от
ЗОП.
(23)
В случай, че Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение,
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите по 45а, ал. 5
от ЗОП.
(24) Изпълнителят отговаря за действията, бездействията
подизпълнителя/те като за свои действия, бездействия и работа.

и

работата

на

Чл.5(1) Срещу извършваната услуга по чл. 1, Изпълнителят/Превозвачите има/т
право да събира/т приходи от превозените пътници, срещу документ за платена цена /билети
и карти/.
(2) Цените на всички билети за автобусните линии, предмет на настоящия договор се
формират на база цената на пътникокилометър, която е определена съгласно Ценовото
предложение на Изпълнителя и приложените към него калкулации.
(3) Изпълнителят има право да актуализира цените на билетите само след представяне
на мотивирано писмено искане до Възложителя и изразено съгласие от негова страна, при
следните условия:
1. Изпълнителят има право да поиска промяна на цените на билетите при изменение
в калкулациите, приложени
към ценовото
му предложение,
водещи
до
увеличаване/намаляване на цената на пътникокилометър с повече от 10%.
2. За исканата промяна Изпълнителят представят официално писмено искане
адресирано до Възложителя.
3. Към искането се прилагат нови калкулации на цените на пътникокилометър, в
които е запазено процентно съотношение между разходите в калкулациите и цената на
пътникокилометър.
4. Възложителят има право да изисква допълнителни документи доказващи исканата
промяна в цената на билетите.
5. Възложителят утвърждава или отказва утвърждаването на новите калкулации и
новата цена на пътникокилометър, за което уведомява своевременно Изпълнителя.
(4) В случаи на превоз на пътници, ползващи права по специални нормативни актове,
Изпълнителят/Превозвачите има/т право да получават компенсации, в размера и при
условията уредени в Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
на МФ.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6 Този договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока, за който е сключен.
(2) По взаимно писмено съгласие.
(3) Едностранно от Възложителя при прекратяване дейността или обявяването в
ликвидация на Изпълнителят/Превозвачите.

5

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2

(4) Едностранно, по инициатива на Възложителя, при системно неизпълнение на
клаузите на договора от страна на Изпълнителят/Превозвачите и/или при условията на чл.
4, ал. 12 и ал. 16 на настоящия договор. Нарушението е системно при констатиране на три
нарушения по договора, независимо от техния характер в период от шест последователни
месеца.
(5) Едностранно, по инициатива на Възложителя, при неизплащане от страна на
Изпълнителят/Превозвачите на наложените санкции в срок - един месец от получаването
на уведомлението от Възложителя.
(6) Едностранно от Изпълнителя с двумесечно писмено предизвестие при доказана
невъзможност да изпълнява договора.
(7)
Едностранно
от
Възложителя
при
отнемане
Изпълнителят/Превозвачите, от контролните органи на МТ и С.

лицензията

на

(8) Във случаите по ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7, внесената гаранция за изпълнение, не
подлежи на връщане и се усвоява от Възложителя.
(9) Представената гаранция за изпълнение на договора се възстановява в срок до 30
календарни дни след приключване на срока на действие на настоящия договор или след
неговото прекратяване не по вина на Изпълнителя/Превозвачите. Възложителят не дължи
лихви за периода, през който гаранцията законно е престояла при него.

VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.7 При нарушение на по-горе изложените клаузи, се дължат санкции в размери,
както следва:
Санкции заплащани от Изпълнителя/Превозвачите:
(1) при нарушение на чл. 4, ал. 6 - 500 /петстотин/ лева;
(2) при нарушение на чл. 4, ал. 8 - за всеки неизвършен курс – 50 % от
пътниковместимостта на автобуса, умножена по цената на един билет за целия маршрут;
(3) при нарушение на чл. 4, ал. 9 - 1000 /хиляда/ лева;
(4) при нарушение на чл.4, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 10, ал. 11, ал. 13, ал. 14, ал.
15, ал. 18 и ал. 19 - 500 /петстотин/ лева;
(5) Дължимите санкции по чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се заплащат по банковата
сметка на Възложителя в срок до един месец от налагането им.
(6) Не се налагат санкции за неизвършена работа при ПТП или крупни аварии и
природни бедствия.
(7) Контролът по спазване условията по чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от този
договор, освен от оторизираните по Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Република България на МТ и С и Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници и автобуси и леки автомобили се извършва и от
служителите на ОП "ОКТ", упълномощени за тази си дейност от Кмета на Община Пловдив.
(8) Установяване на нарушенията по условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5
от настоящия договор се извършва с констативен протокол.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №2

Чл.8 При изпълнението на този договор двете страни са длъжни да си указват взаимно
сътрудничество и да уреждат по пътя на преговорите всички възникнали спорове при и по
повод изпълнението на договора.
Чл.9(1) При промяна на нормативна уредба, регламентираща извършването на
предмета на договора, страните се задължават да подпишат допълнително споразумение и да
съобразят договора с промените.
(2) Всяко допълнително споразумение по настоящия договор се извършва съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Чл.10 За неуредените в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на общото
гражданско законодателство.
Чл.11 Изменения на условията на този договор, включително и по приложенията се
извършват по взаимно писмено съгласие между страните на договора и съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, освен в случаите на настъпили
промени в областната /републиканска/ транспортна схема, утвърдена по реда на Наредба № 2
от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници и автобуси и леки автомобили на МТ и С.
Чл.12 Прогнозната стойност на поръчката по съответната/ите обособена/и позиция/и е
приблизително …… лв. (…) без ДДС. Същата не е лимитна и не е обвързваща за страните.
Чл.13 Неразделна част от настоящия договор са:
1. Утвърдените маршрути и маршрутни разписания от от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив, за автобусните линии,
предмет на договора;
2. Офертата на Изпълнителя - Приложение №3;
3. Техническото/ите предложение/я на Изпълнителя по Приложение №7 – …. бр.
4. Ценовото/ите предложение/я на Изпълнителя по Приложение №8 - ….. бр., с
приложените ….. броя калкулации по Приложение №8а;
5. Списъкът на автобусите, с които ще се извършва обществен превоз на пътници;
Този договор се състои от …… страници и се подписа в … еднообразни екземпляра, ….
за Изпълнителя и три за Възложителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изготвил:
Георги Стоилов
Главен юрисконсулт в дирекция ПНО
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена/и позиция/и №...
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
процедура за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след
запознаване с пълната документация и всички условия, посочени в документацията за
участие и приложенията към нея, Ви представяме:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ДРУГИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ:

(посочват се трите имена и качеството на всяко лице, като полето се попълва в приложимите случаи)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)

(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият
брой полета.)

Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП:
При изпълнението на поръчката ще използваме подизпълнители, както следва:
За обособена позиция №...

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

№

Наименование на подизпълнителя, ЕИК или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще
извършва
(в случай, че ще извършва обществен превоз на
пътници, се посочват и линиите по направление,
които ще бъдат възложени на подизпълнителя)

Дял на
участие в %

...
(Посочената информация се попълва за всяка обособена позиция, за която се подава офертата за участие като при необходимост
се добавят допълнителни полета и таблици за всяка обособена позиця. Информацията се попълва само в случай, че участника
предвижда използването на подизпълнители)

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП:
Запознати сме със съдържанието на проекта на договор, част от документацията за
участие в обществената поръчка, и приемаме без възражения клаузите в него.
Банкова сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията за участие:

› Обслужваща банка:
› Банкова сметка (IBAN):
› Банков код (BIC):
› Титуляр на сметката:
(информацията се попълва в приложимите случаи)

Срок на валидност на офертата:
Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от 200 (двеста) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Декларираме, че:
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Като неразделна част от настоящия документ прилагаме всички необходими и
изискуеми от възложителя документи, включително по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „б” и б. „в” от
ЗОП.

Дата:

.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на лицето, което представлява

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на
обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП,
-Не съм осъден(а), с влязла в сила присъда за:
-Реабилитиран(а) съм за:

› престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
›
›
›
›

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(Моля, отбележете квадратчето, до което е изписано вярното твърдение. Отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник.)

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен участник:
-няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата, към общината си по седалище и към община Пловдив, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
-има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата, към общината си по седалище и към община Пловдив, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
-няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен; (обстоятелството се отнася се за
чуждестранни участници)
(Моля, отбележете квадратчето, до което е изписано вярното твърдение. Отбелязва се само едно обстоятелство, което
се отнася до конкретния участник.)

Забележка: Декларацията се представя от лицата, представляващи всеки участник и член на обединение, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3а

Обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 от ЗОП:
1. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, не е в открито
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или не се намира в подобна процедура
съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда;
2. Представляваният от мен участнки не е виновен за неизпълнение на задължения по
договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение;
3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не съм осъждан с влязла в сила
присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки;
Обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не съм свързан, по смисъла на § 1, т.
23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Информация:
В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ЗОП включвам следната информация в
настоящата декларация:
Публични регистри, в които се съдържа информация за посочените в декларацията обстоятелства:

и/или
Компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която представляваният от
мен участник е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя:

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата, представляващи всеки участник и член на обединение, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност
по чл. 55, ал. 7
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на
обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР
на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг участник в
настоящата процедура.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

.

Подпис и печат

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 8, т. 2
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на лицето, което представлява

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на
обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската
транспортна схема от квотата на Община Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
 Вариант 1:
Не съм участвал като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при
подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Не съм свързано лице с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл.
8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка.
 Вариант 2:
Участвал съм като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката
на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но документите, в чието
разработване съм участвал са променени така, че не предоставят на представляваното от мен
лице информация, която му дава предимство пред другите участници в настоящата
процедура.
 Вариант 3:
Свързано лице съм с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл. 8,
ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка, но документите, в чието разработване е участвало лицето, са променени така, че не
предоставят на представляваното от мен лице информация, която му дава предимство пред
другите участници в настоящата процедура.
(Моля отбележете в квадратчето единия от вариантите, в който се съдържа вярното твърдение. Избира се
единият от посочените варианти в зависимост от обстоятелствата, които се отнасят до лицето, което
попълва декларацията.)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата, представляващи всеки участник, подизпълнител и член на обединение, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №6

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
(по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП)
на автобусите, предназначени за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на
Община Пловдив”
Обособена позиция №...
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник разполага със следните автобуси за изпълнение на обществената поръчка по посочената обособена
позиция:
№
По ред

Автобус
марка, модел

Рег. №

1

2

3

Свид-во за
рег-я №

4

Дата на 1- Клас (по
чл. 149 от
ва рег-я

5

ЗДП)

Съотв-е с
екол.
катег.
ЕВРО

Оборудване за
превоз на ТПЛ
(ДА/НЕ)

Доп. оборудване, повишаващо
качеството на услугата
(телевизор, хладилник, тоалетна и
др.)

Собственик на
автобуса

Автобусът е включен
към Лиценз №.. ,
издаден на
превозвача..

6

7

8

9

10

11

Автобусът е
предназначен за
линия по
направление

12

Всички посочени автобуси отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Автобусите за трудно подвижни лица са одобрени съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 от 2004 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача.

Декларацията се изготвя и представя поотделно за всяка обособена позиция. При участие за повече от една обособена позиция, не се допуска автобус, който е
посочен в декларацията-списък за една обособена позиция, да бъде посочен в декларацията-списък за друга обособена позиция.
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №6

Всички автобуси са оборудвани с технически изправни климатици/климатични системи за охлаждане на целия салон.
Приложения:
...
(По желание, участникът може да приложи допълнителни документи към декларацията: заверени копия на свидетелствата за регистрация на
посочените автобуси, документи за одобрение на автобусите за превоз на трудно подвижни лица, съгласно изискванията на приложение № 12 от
Наредба № 97 от 2004 г. на МТС, и/или други документи, имащи отношение към декларираното.)

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Декларацията се изготвя и представя поотделно за всяка обособена позиция. При участие за повече от една обособена позиция, не се допуска автобус, който е
посочен в декларацията-списък за една обособена позиция, да бъде посочен в декларацията-списък за друга обособена позиция.
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Приложение №7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция №...

Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме Нашето техническо предложение за изпълнение на
цитираната обществена поръчка по посочената обособена позиция, както следва:
1. Предлагаме качествено и добросъвестно изпълнение на поръчката, при спазване на
всички обявени условия и изисквания на възложителя, както и в съответствие с действащата
нормативната уредба. Ще изпълняваме предмета на поръчката, спазвайки всички клаузи на
договора, както и действащото законодателство, уреждащо обществения превоз на пътници.
2. Ще извършваме обществен превоз на пътници със специални ценови облекчения при
спазване на нормативно установения ред.
3. Срокът на изпълнение на поръчката е 5 (пет) години, считано от датата на
възлагане (влизане в сила на договора)
4. Възрастта на автобусите, която ще бъде оценявана по показателя „Възраст на
подвижния състав“ (В), определена считано от датата на първа регистрация, до датата,
посочена като краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, е посочена в
декларацията-списък по Приложение №6, приложена в Плик №1 за настоящата обособена
позиция от офертата Ни за участие.
5. Допълнителното оборудване на автобусите, което ще бъде оценявано по показателя
„Качество на услугата” (К) е посочено декларацията-списък по Приложение №6,
приложена в Плик №1 за настоящата обособена позиция от офертата Ни за участие.
6. При изтичане на срока на валидност на представения/те в офертата лиценз/и за
извършване на превоз на пътници на територията на Република България/лиценз на
Общността, ще предприемем всички законови действия за неговото/тяхното
продължаване/подновяване.
7. Ще организираме изпълнението предмета на поръчката в съответствие със,
зададените в Приложение №1 от документацията за участие, описания и утвърдени
маршрути и маршрутни разписания на автобусни линии по направления за настоящата
обособена позиция.
8. Ще организираме изпълнението предмета на поръчката по начин, гарантиращ
изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с
автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.
9. При обновяване на автобусния парк в срока на договора и/или при обективна
невъзможност да изпълняваме предмета му с някой от посочените автобуси, се задължаваме
да го заменим с друг, който е със същите характеристики или по-добри, относно: клас,

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №7

екологична категория (ЕВРО), година на първа регистрация, наличие на технически
изправни климатици/климатични системи за охлаждане на целия салон, наличие на
оборудване за превоз на трудно подвижни лица и на допълнително оборудване, подобряващо
качеството на услугата. (кумулативно).
10. Технология и организация за изпълнение:

(Описват се организацията, методите на управление и на контрол и др., които участникът предлага, за да
осигури изпълнението на обществената поръчка в съответствие с нормативните изисквания и условията,
поставени от възложителя.)

(друго, по желание на участника)

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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Приложение №8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция №...

Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме Нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка по посочената обособена позиция, както следва:
Автобусна линия по направление
№

Цена за пътникокилометър в
лева с включен ДДС

Цена за билет от начална до
крайна точка на маршрута в лева
с включен ДДС

(Единичните цени се посочват за всяка отделна автобусна линия по направление и с точност до втория
знак след десетичната запетая. Пътникокилометър е мерна единица, която измерва превозването на един
пътник на разстояние един километър.)

Цената на пътникокилометър ще бъде база, на която ще бъдат формирани цените на
всички билети по автобусните линии. Цената на билет ще се определя като се умножи
предложената цена за пътникокилометър по разстоянието в километри от една до друга
точка по маршрута, съгласно съответното утвърдено маршрутно разписание.
Предложените цени включват действителните разходи за изпълнение на поръчката.
Прилагаме калкулации (по Приложение №8а) за образуването на цената на
пътникокилометър за всяка автобусна линия по направление, включена в обособената
позиция.

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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КАЛКУЛАЦИИ
към ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив”
Обособена позиция №...

Калкулация на цената на пътникокилометър за автобусна линия по направление
...
№
по
ред

Наименование на разхода

Стойност
(в лева)

3.

МАТЕРИАЛИ в т.ч.
ГОРИВО
МАСЛО
ГУМИ
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ – телефон, застраховки, хонорари, охрана, ток,
вода, реклама, строителство, ремонти
АМОРТИЗАЦИЯ

4.

ЗАПЛАТИ

5.

ДОО
СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ – поевтиняване, храна, трудови разходи на
служители
ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ

1.

2.

6.
7.

10.

ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ДРУГИ РАЗХОДИ – командировки, облекло, канцеларски разходи, профилактична
храна, икономии, представителни разходи
ОБЩО ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

11.

АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ

12.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА СЕБЕСТОЙНОСТ

13.

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

14.

СРЕДЕН РАЗХОД НА КМ. ПРОБЕГ

15.

ПЕЧАЛБА

16.

СРЕДНА ЦЕНА НА КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ БЕЗ ДДС

17.

СРЕДНА ЦЕНА НА КИЛОМЕТЪР ПРОБЕГ С 20% ДДС

18.

ЦЕНА НА ПЪТНИКОКИЛОМЕТЪР БЕЗ ДДС

19.

ЦЕНА НА ПЪТНИКОКИЛОМЕТЪР С 20% ДДС

8.
9.

(допълват се необходимия брой таблици за всяка линия по направление, включена в обособената позиция)

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника
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