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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 4  ] 

  

 Възложител: [Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [03193] 

Адрес: [гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 39] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Мария Колева] 

Телефон: [0417 82347] 

E-mail: [pg_radnevo@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. 

Раднево“] 

  

Кратко описание: [„Настоящата обществена поръчка е с предмет осъществяване на 

специализиран превоз на ученици до ПГ „Св. Иван Рилски" гр. Раднево“.] 

  

Място на извършване: [Услугите по изпълнение на специализиран превоз ще се изпълняват до 

сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, находяща се на ул. „Георги Димитров“ 

№ 39, на територията на гр. Раднево, община Раднево, Област Стара Загора, Република България. 

Изпълнението на услугите е в съответствие с маршрутните разписания, представляващи неразделна 

част от техническите спецификации на обществената поръчка.] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [43 000] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да Х [] Не 

 

 

Номер на обособената позиция: [] 
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Наименование: [] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [] 

 

 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [ДА - Участник в настоящата обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите, предмет на поръчката, 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица се 

представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално 

упълномощени с нотариално заверено пълномощно  лица. Когато се представляват от друг, 

физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя 

изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на 

поръчката.  

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което 

подават към офертата си Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП, изготвена по Образец № 4 от образците към документация за участие в 

обществената поръчка.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ДА 

Минимални изисквания за допустимост: 

1.1. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на 

пътници на територията на Република България или валиден лиценз за извършване 

на международен превоз на пътници – лиценз на Общността. 

При използване на подизпълнител, изискванията се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, 

който ще изпълнява услуги по специализиран превоз.   

 

Доказване на посочените изисквания:  

За доказване на посочените изисквания, участникът следва да представи:  

1.1 Посочване на данни относно лиценза на участника, с точно позоваване на документа, в т.ч. № 

на лиценза, дата на издаване, издател на лиценза, както и посочване на линк към съответния 

регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ или еквивалентно. 

Към момента на подаване на офертата, участникът доказва съответствието си с този критерий за 

подбор само чрез попълване и представяне на данните по т. 1.1. Съответствието с минималното 

изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за 

изпълнение с представяне на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията 

на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници – 

лиценз на Общността.]  
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Икономическо и финансово състояние: [ДА 

Минимални изисквания за допустимост:  

2.1. Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три приключили 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът 

е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 86 000 лв.  

 

При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от 

подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.   

 

Доказване на посочените изисквания:  

За доказване на посочените изисквания, участникът следва да представи:  

1.1. Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 

г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - по 

(Образец № 5) към документацията. 

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя 

документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки 

друг документ, който възложителят приеме за подходящ.  

Към момента на подаване на офертата, участникът доказва съответствието си с тези критерии за 

подбор само чрез попълване и представяне на справка за общия оборот за последните три 

приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е 

учреден или е започнал дейността си - по (Образец № 5) към документацията. Съответствието с 

минималните изисквания се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на 

договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: 

заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването 

им се изисква и/или справка за общия оборот, или съответен валиден аналогичен документ. 

 

 
Технически и професионални способности: [ДА 

Минимални изисквания за допустимост:  

3.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, минимум 2 дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката. 

Под „дейности с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има 

предвид извършване на услуги по специализиран превоз на ученици в обем от минимум 60 лица. 

При използване на подизпълнител, изискванията по т. 3.1. се отнасят и за всеки един от 

подизпълнителите, който съобразно вида и дела от поръчката, които са му възложени, ще 

изпълнява услуги по специализиран превоз.  

3.2. Участникът трябва да разполага с минимум 4 броя превозни средства, едно от които с 

минимум 12 места; едно от които с минимум 14 места; едно от които с минимум 17 места; 

едно от които с минимум 20 места. Транспортните средства трябва да отговарят на 

изискванията на Закона за автомобилните превози. 

 

При използване на подизпълнител, изискванията по т. 3.2. се отнасят и за всеки един от 

подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще 

изпълняват услуги по специализиран превоз. 
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3.3. Участникът трябва да разполага с минимум четирима водачи на транспортните средства 

(извършващи превоза) с възраст, квалификация и опит, съгласно изискванията на Закона 

на автомобилните превози.  

 

При използване на подизпълнител, изискванията по т. 3.3. се отнасят и за всеки един от 

подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще 

изпълняват услуги по специализиран превоз. 

 

Доказване на посочените изисквания: 

За доказване на посочените изисквания, участникът следва да представи: 

3.1. Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите - по (Образец № 6) към документацията.  

3.2.  Списък по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП  на техническите средства за изпълнение на поръчката – по 

(Образец № 7) към документацията. 

3.3.  Списък на квалифицирания персонал на участника  по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП по (Образец № 

8) към документацията. 

Към момента на подаване на офертата, участникът доказва съответствието си с горепосочените 

критерии за подбор само чрез попълване и представяне на документите, по т. 3.1. – 3.3. 

Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди 

подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от 

ЗОП, а именно: списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с 

доказателство за извършената услуга; списък на техническите средства за изпълнение на поръчката 

и списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

 

[Х] Най-ниска цена  

 
 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04/12/2018 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00] 
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Срок на валидност на офертите: 

Най-малко 90 (деветдесет) дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на 

офертите 

Дата: (дд/мм/гггг) []                      Час: (чч:мм) [] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05/12/2018]                      Час: (чч:мм) [12:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Сградата на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, 

находяща се в гр. Раднево, на ул. „Георги Димитров“ № 39] 

 На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответно пълномощно. 

Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък. 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

 

 

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [Комисията за разглеждане и оценка на получените 

оферти отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на 

участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя от 

участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % 

(две на сто) от стойността на договора.Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за 

изпълнение са определени в проекта на договора. Гаранцията може да се предостави от името на 

Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът определен за изпълнител избира сам 

формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е 

юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 

съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за 

изпълнение се представя по един от следните начини: 

• под формата на банкова гаранция – в оригинал; 

• парична сума (платежно нареждане в копие)  

• застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.  

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се 

превежда по сметка на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“, като банковите такси по 

превода са за сметка на наредителя.  

В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата 

трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя 

размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 

задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил 

договора поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя. 

В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то 

срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на договора. 

При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях 

изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. 

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на 

изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на 
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гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура. 

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 57, 

ал. 1, т. 1-5 и т. 8 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е 

приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТПТДС, както и участници, които са 

свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, както и участник който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката или чието ценово предложение 

надвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката или участник, който 

след покана от възложителя и в определения в нея срок не е удължил срока на валидност на 

офертата си, както и участник, който не отговаря на условията, посочени в настоящата обява и в 

документацията.] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.11.2018 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Мария Калчева Колева] 

Длъжност: [Директор на Професионална гимназия „Свети Иван Рилски“] 

 


