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1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

Настоящата обществена поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 

16-годишна възраст от населените места, в които живеят до СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград 

и I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград и обратно. Специализираният превоз ще се извършва с таксиметров 

транспорт всеки учебен ден, по два броя маршрути, упоменати в Техническото задание 

(Приложение №11) и в съответствие с утвърдено от страните часово маршрутно разписание. 

  

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

2.1.Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадена от Министерство на транспорта, съгласно чл.12, ал.5 от Закона за 

автомобилните превози и чл.10, ал.1 от Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. 

 Това изискване се доказва със следните документи: 

 - заверено копие от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, издадено от Министерство на транспорта, както и списък към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз за превозните средства на участника. 

 2.2. Участникът трябва да притежава валидно разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по регистрация на участника, рег.№ , 

марката и модела на автомобила, с който ще се извършва превоза, както и разрешението да е 

валидно към датата на подаване на офертата на участника.  

 Това изискване се доказва със следните документи: 

- заверено копие от валидно разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 

издадено от кмета на съответната община по регистрация на участника. 

2.3. Участникът да разполага с минимум 3 бр. собствени  и/или наети превозни средства с 

брой пътнически места - 4, които да са в пълна техническа изправност и с валидни застраховки 

„Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”.    

 Това изискване се доказва със следните документи: 

- декларация за транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на 

услугата - /Приложение № 2/, придружена от:  

 - Заверено копие от свидетелство за регистрация на МПС; 

- Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за 

наем/лизинг, ако същите не са собственост на участника, като договорът за наем на превозното 

средство да е минимум със срока на изпълнение на услугата; 

 - Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен преглед за проверка на 

техническата изправност; 

 - Заверено копие от  валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”; 

 - Заверено копие от  валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”. 

 2.4. Участникът да разполага необходимия технически персонал, който ще бъде  ангажиран 

с  изпълнение на услугата, включващ  минимум двама правоспособни водачи на МПС, които имат 

професионален опит като такива с най-малко 2 години и са на възраст не по-малка от 25 години, 

съгласно чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за извършване на превози на деца и/или 

ученици 

 Това изискване се доказва със следните документи: 

 - декларация – Списък на правоспособните водачи на МПС - (Приложение № 3), която да 

бъде придружена от: 

 - Заверено копие от свидетелство за управление на МПС; 

 - Заверено копие от удостоверение за психологическа годност на водача на МПС по 

смисъла на Наредба №34 от 1999 г. по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата; 

-  Заверено копие от удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”, валидно за 

съответната община. 

 



3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 

     3.1. Представяне на участника (Приложение № 1), включващо: 

3.1.1. Посочва се ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие 

на договора за обединение, а когато в договора  не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващия. 

           3.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация: 
- заверено копие от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници, издадено от Министерство на транспорта, както и списък към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз за превозните средства на участника; 

- заверено копие от валидно разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 

издадено от кмета на съответната община по регистрация на участника. 

3.2.1. Декларация за  транспортните средства, които ще бъдат използвани при  изпълнение на 

услугата – (Приложение № 2), придружена от:  

 - Заверено копие от свидетелство за регистрация на МПС; 

- Заварено копие от документ за собственост на превозното средство или договор за 

наем/лизинг, ако същите не са собственост на участника, като договорът за наем на превозното 

средство да е минимум със срока на изпълнение на услугата; 

 - Заверено копие от валидно удостоверение за преминат периодичен преглед за проверка на 

техническата изправност; 

 - Заверено копие от  валидна Полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”; 

 - Заверено копие от  валидна Полица за сключена застраховка „Злополука на пътниците”; 

 - декларация – Списък на правоспособните водачи на МПС - (Приложение № 3), която да 

бъде придружена от:  

 - Заверено копие от свидетелство за управление на МПС; 

 - Заверено копие от удостоверение за психологическа годност на водача на МПС по 

смисъла на Наредба №34 от 1999 г. по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата; 

-  Заверено копие от удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”, валидно за 

съответната община. 

3.3. Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелства 

по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение №4); 

3.4. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5); 

3.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1 т.8 от ЗОП (Приложение №6); 

3.6. Декларация за съгласие за участие като поизпълнител (Приложение №7); 

3.7. Ценова оферта (Приложение №8). 

Забележка: 

Участниците при образуване на крайната цена за 1(един) километър общ пробег по маршрута 

без вкл. ДДС  

Участникът ще бъде отстранен, ако предложи по-висока цена от 0,70 лв. с ДДС 

3.8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (Приложение №9); 

3.9. Декларация за приемане на условията в проект на договора (Приложение №10); 

3.10. Техническо задание (Приложение № 11); 

3.11. Проект на договор (Приложение № 12). 

Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в запечатан 

непрозрачен плик.  

Върху плика участникът изписва: точното наименование на поръчката дадено от 

Възложителя и посочват валидни: адрес за кореспонденции, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 
 



Върху плика участникът посочва:  

 СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград, ул.”Отец Паисий” №28 

 За участие в обществена поръчка с предмет:  

”Специализиран таксиметров превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по 

местонахождение до СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград и I ОУ „Иван Вазов” гр.Свиленград и 

обратно през учебната 2015/2016 г.” 

 

   /име на участника/ 

 

       адрес за кореспонденция 

 

 лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес 

 

 3.11.  Офертата следва да бъде представена на Възложителя – СОУ „Д-р Петър Берон” гр. 

Свиленград, ул. “Отец Паисий” № 28 до 17:00 часа на 10.09.2015 г., в стая №313 „Канцелария”. 

 3.12. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

 3.13. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 

офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

 3.14. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока определен от него. 

 3.15. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не 

се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща 

неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 

3.16. Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и подпечатани от 

участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно, което трябва да 

придружава офертата, за документи, които могат да бъдат подписвани и подпечатвани от него. 

3.17. Срок на валидност на офертите минимум 30 дни от датата на представяне на офертите. 

3.18. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

3.19. Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от 

назначена със Заповед на Възложителя комисия на 11.09.2015 г. от 10:30 ч. в стая №6 на СОУ 

”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград, ул.”Отец Паисий” №28. 

Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68,ал.3 от ЗОП/, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата на СОУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград. 

 

4. Критерий за оценка 

Класирането на участниците е по критерия “най-ниска цена за 1 (един) километър общ 

пробег”. 

Цената на  1(един) километър общ пробег не трябва да надвишава 0,58 лв. без ДДС  и 0,70 лв. с 

ДДС.  

 

Забележка: 

Участник, предложил по-висока цена от посочената максимална цена за  1 (един) километър 

общ пробег ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

 

   Максималната стойност на поръчката е до 4 870,83 лв. (четири хиляди осемстотин и 

седемдесет лева, осемдесет и три стотинки) без ДДС и 5 845,00 лв. (пет хиляди осемстотин 

четиридесет и пет лева) с ДДС. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 15.09.2015 г. до 15.06.2016 год. вкл. 


