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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: РОП - 330 / 22.08.2016 год. 

  

Възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО 
Поделение  неприложимо 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00112 
Адрес: гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 4а 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Анета Атанасова Кечева 
Телефон: 03581/27-70 
E-mail: kmet@belovo.eu 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[Х] Друг адрес: http://belovo.eu/index.php/profil-na-kupuvacha 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[Х] Услуги 
Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз“ 
  
Кратко описание: „Извършване на специализиран превоз“ в следните направления: 
1. „Извършване на специализиран превоз на учениците до 16 годишна възраст и деца, 
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово 
за учебната 2016/2017 г.“ в следните направления, както следва: 
Белово – Аканджиево – Белово, ОУ „Отец Пайсии“, с. Мененкьово – 28 км. 
Белово – Дъбравите – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Голямо Белово – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Момина Клисура – Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 24 км. 
Белово – Габровица – Белово - СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 60 км. 
Белово – Габровица – Сестримо – Белово - СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ – 76 км. 
Белово – Дъбравите – Голямо Белово – Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово – 60 км. 
Белово – Габровица – Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово – 60 км. 
2. „Извършване на специализиран превоз за Дневен център за деца с увреждания“ в 
следните направления, както следва: Белово- Момина Клисура – Мененкьово – Септември 
- Лозен – Варвара – Белово – средномесечно от 2 000/двехиляди/ километра пробег. 
  
Място на извършване: Съгласно маршрутно разписание – на територията на община Белово и 
община Септември. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000,00 лв. /шестдесет хиляди лева/ 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки 
участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
 т.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за прес 
тъпление по чл. 108а, чл. 159а -159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 -217, чл. 219 -252, чл. 253- 
260, чл. 301 -307, чл. 321, 321а и чл. 352 -353е от Наказателния кодекс;  
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,  
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на  
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,  
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 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;  
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
5. е установено, че:  
а) е  представил  документ  с  невярно  съдържание,  свързан  с  удостоверяване  
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
б)не  е  предоставил  изискваща  се  информация,  свързана  с  удостоверяване  
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,  
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.  
245 и чл. 301 -305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт  
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът  
или участникът е установен;  
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
При подаване на офертите участниците декларират липсата на горепосочените обстоятелства с 
попълване на декларации, образци на които са приложени към утвърдената от Възложителя 
документация към настоящата обществена поръчка. 
  
 
Участникът следва да представи: 

1. Копие от лицензия за извършване на обществен превоз на пътници. 
2. Декларация – Списък на превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката и копие 

на свидетелства за регистрацията им. 
3. Копие на документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС и 

застраховка „Злополука на пътници“. 
4. Копие на карта за проведен годишен технически преглед. 
5. Копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок  на действие на наема или 

лизинга най-малко до 15.09.2017 год. 
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6. Справка – Декларация за наетия персонал, които ще осъществява поръчката. 
7. Заверено от участника копие от документ / нотариален акт, документ за собственост или 

договор/ за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на 
автобусите; 

8.  Заверено от участника копие от документ / нотариален акт, документ за собственост или 
договор/ за осигурена гаражна площ и авто-спирка; 

9. Административни сведения; 
10. Техническо предложение; 
11. Ценово предложение 
12. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 
13. Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и 5 от ЗОП 
14. Декларация – Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката и копие 

на трудовите договори 
15. Списък на лицата, които ще осъществяват предпътен преглед и копие на договор. 
16. Декларация за използване на подизпълнител и декларация- съгласие от подизпълнителя 
17. Декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
 
  
Икономическо и финансово състояние: [неприложимо] 
  
Технически и професионални способности:  

1. Кандидатът да притежава собствени, наети или на лизинг автобуси – минимум 5 /пет/ 
броя. 

2. Кандидатът да притежава лицензия за осъществяване на обществен превоз. 
3. Кандидатът да притежава собствена или наета авто-спирка, като начална спирка на 

всички утвърдени транспортни схеми. 
4. Кандидатът да има осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на 

автобусите; 
5.  Кандидатът да притежава гаражна площ; 

 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[не] 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 
  
[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  



4 
 

  
 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)  30.08.2016 г.                     Час: (чч:мм) 16:30 часа. 
 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 30.10.2016г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг)      31.08.2016 год.,/сряда/ от 13:30 часа. 
  
Място на отваряне на офертите: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а, сградата на Община Белово, 
етаж 3, зала на Общински съвет – Белово. 
  

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

 
 Друга информация):  
 
 
  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг)    22.08.2016 год. 

 
 Възложител 
Трите имена: инж. Костадин Георгиев Варев 
Длъжност: Кмет на община Белово 

 


