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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: K-2055/21.08.2018 г. 

  

 Възложител: община Гурково 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 694 

Адрес: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг № 3 

Лице за контакт  Доника Куртева 

Телефон: 04331 2040 

E-mail:gurkovo_obs@abv.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

× Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

×Услуги 

Предмет на поръчката: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до 

средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.” 

  

Кратко описание: Община Гурково провежда обществена поръчка чрез събиране 

на оферти с обява по реда Глава двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и във връзка с  чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СУ „Христо 

Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.”, който обхваща организиране на 

специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които 

живеят и в които няма училище, до СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково, общ. Гурково 

по маршрутно разписание: 

 Гурково- Николаево- Едрево- Ветрен- Дъбово- Зимница- Ветрен- Елхово-  

Николаево - СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

 Превозването на учениците се извършва всеки учебен ден по описаните по-горе 

маршрут и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване. Не се допуска 

превоз на правостоящи ученици при извършване на транспортната услуга. 
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2.1. Място на извършване: съгласно одобреното Маршрутно  

разписание, както следва: 

 Гурково – Николаево – Едрево – Ветрен – Дъбово – Зимница – Ветрен – Елхово -  

Николаево - СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково и обратно; 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35 000.00  

  

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

 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

Не може да участва в настоящата обществена поръчка, съответно Възложителят ще 

отстрани от участие в обществената поръка всеки участник, за който е налице някое от 

обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т, 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП, а именно : 
1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.1.2.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

1.1.3.  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

Това обстоятелство не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

1.1.4.  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

1.1.5.  е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.1.6.  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, т.21 

от ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или 

наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 

възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, 

имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществои 

за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост 

във връзка с възлагането на обществената поръчка. /Облага е всеки доход в пари или в 

имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, 

прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, 

по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB108%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB159%D0%B0-159%D0%B3');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB172');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB192%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB194-217');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB219-252');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB253-260');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB301-307');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB301-307');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB321');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB321%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB352-353%D0%B5');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A_2005#%D1%87%D0%BB162_%D0%B0%D0%BB2_%D1%821');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A_2005');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB44_%D0%B0%D0%BB5');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018#%D1%87%D0%BB54');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018');


3 
 

влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или 

обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно 

събитие./) 

Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата. 

Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други 

лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

представителните или надзорните органи.  

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената 

поръчка. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по чл, 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на 

обединението. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП като представят собственоръчно 

подписани декларации. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-

5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 

от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 Участникът следва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на  

пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 

2011 г.), респективно съгласно Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България, придружен от удостоверения на ППС за обществен 

превоз на пътници на територията на Р България.  

Изискуеми документи: За целта Участникът следва да представи Копие от валиден 

лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността по чл. 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 (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), респективно съгласно Наредба № 33 за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, придружен 

от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Р България.  

Икономическо и финансово състояние: не се изискват. 

  

Технически и професионални способности: 

 Участникът да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните 3  

/три/ години идентични или сходни с предмета на поръчката, считано от датата на 

подаване на офертата. 

Изискуеми документи: Участникът следва да е представи Списък- декларация на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуги, считано до датата определена за краен срок за подаване на 
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офертите. 

 Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за  

изпълнение на обществената поръчка- автобуси за превоз, както следва: 

- 1 /един/ бр. автобус с над 22 места; 

- 1 /един/ бр. резервен автобус с над 22 места; 

Като същите следва да отговарят на следното: 

- са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване 

на превози на пътници на територията на Република България. 

- издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата 

изправност; 

- издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването 

на автобуса; 

- сключена застраховка „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, валидна 

към датата на подаване на подаване на офертата; 

Изискуеми документи: Участникът следва да представи списък - декларация за 

техническото оборудване, което ще се използва при изпълнение на поръчката, с 

посочена информация относно рег.№ на ППС, марка и модел на ППС, брой седящи 

места. 

Забележка* 

 При подписване на договора определеният изпълнител представя актуален 

списък- декларация за техническото оборудване, което ще ползва за изпълнение на 

поръчката, придружено със следните документи:  

- Копие на Свидетелствата за регистрация на МПС;  

- Копие от договорите за лизинг или наем. Договорите за наем следва да 

са валидни към датата на подписване на договора;  

- Копие от удостоверението за техническа изправност;  

- Копие от удостоверението за допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуса; 

- Копие от застрахователната полица „Гражданска отговорност” и 

„Злополука на пътниците”, валидна към датата на подписване на договора;  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

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

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

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

×  Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:  
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: 30.08.2018 г.                                                   Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 25.02.2019 г.                                                    Час: 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата:.31.08.2018 г.                                                     Час: 10:30 

  

Място на отваряне на офертите: сградата на общинска администрация- Гурково, етаж 2, 

стая 6. 

  

 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 × Не         

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

 
 Друга информация:  

Максималният дневен пробег в километри и максималните цени на километър, 

определени на основание чл. 32 от Наредба за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване 

по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 

пътници за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 

163 от 29.06.2015 г. на МС и  заповед РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката, са в размер до: 

- с автомобили над 22 места- до 1,65 лв./км от общия пробег; /цената е с  

включено ДДС/. 

Необходимото МПС се определя въз основа на общия брой пътуващи ученици от 

местоживеене до училището и обратно, и терена по съответния маршрут. 

Ще се утвърдят маршрутни разписания, включващи спирките от населените места, 

от където пътуват ученици. 

Окончателният брой ученици ще бъде уточнен със списъците към 17.09.2018 г., 

които се ще изготвят от Възложителя и предадат на Изпълнителя. 

В началото на учебната 2018/2019 година списъците за броя на пътуващите 

ученици до 16- годишна възраст по маршрутни разписания ще бъдат актуализирани. 

Необходимите МПС са съобразени с броя пътуващи ученици и терена на 

маршрута. 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата 21.08.2018 г. 

 

 Възложител  /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

Трите имена: Иван Славов Иванов 

Длъжност: Кмет на община Гурково 
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