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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: [ 2/2017 г. от  20.09.2017 г.] 

  

Възложител: [Община Вършец] 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 
Адрес: [гр.Вършец, бул.“България“ № 10] 
Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 
УОС] 
Телефон: [09527/22-22] 
E-mail: admin_varshetz@mail.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 
[] Доставки 

[Х] Услуги 
Предмет на поръчката: [„Избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на 
пътници по утвърдени маршрутни разписания по републиканската, областната, общинските 
транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец“. “.]. 
  
Кратко описание: Избор на изпълнител за възлагане на обществен превоз на пътници по 
всички утвърдени маршрутни разписания по републиканската, областната, общинските 
транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец подробно описани в 
документацията за обществената поръчка. 
 
  

Място на извършване: Територията на Република България. 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 45000 лв.  

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

Номер на обособената позиция: 1 
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Наименование  

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

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

в т.ч.: 
1.Изисквания за личното състояние: [Не могат да участват в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участници, за които е налице някое от приложимите обстоятелствата по 

отношение на личното състояние на участниците по смисъла на чл. 54. ал.1, т.1, т.2, т.3-т.5 и 

т.7 от ЗОП.  

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участници, които: са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица по смисъла на Закона за икономическите и финансовите 

отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попадат в 

изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; както и за основанието по чл. 107, т.4 от 

ЗОП.] 

  
2.Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците следва да са 
лицензирани за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 
еквивалент. 
Доказване: Копие от Лиценз за извършване па обществен превоз на пътници на територията 
на Република България или еквивалент или лиценз на общността за извършване на обществен 
превоз па пътници или еквивалент.] 

 
  
3.Икономическо и финансово състояние: [Възложителя няма изисквания към 
икономическото и финансовото състояние на участниците]. 

 
  
4.Технически и професионални способности: Участниците следва да притежават опит в 
изпълнението ни дейности с предмет и обем идентичен ши сходен с този на настоящата 
обществена поръчка за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
Под идентична или сходна дейност се счита услуга за автобусен превоз на пътници. 
Доказване: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство на 
извършената услуга /свободен текст/. 
 
 
5.     В случай, че участникът е обединение (консорциум, сдружение), което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице, тогава участника представя копие на документ, в който 
трябва да е посочено правното основание за създаване на обединението, както и да съдържа 
следната информация във връзка с обществената поръчка: 
        - правата и задълженията на участниците в обединението; 
        - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; 
        - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
        - При участие на обединение, което не е юридическо лице. съответствието с условията, на 
които следва да отговаря участника, (включително изискванията за финансови и икономически 
условия, технически и професионални способности, когато е приложимо) се доказва от 
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обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. с изключение на съответната 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 
за създаване на обединение. 
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното 
споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или 
съставът на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 
Едно физическо или юридическо лице може да участва в процедура за възлагане на 
обществена поръчка само в едно обединение и не може да представя самостоятелно оферта. 
      Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена 
поръчка. 
 
 6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 
офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Когато 
участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката това 
обстоятелство изрично се отбелязва в отделна декларация. В този случай участникът 
задължително посочва видовете дейности/услуги от предмета на поръчката и дела на участие 
на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите документи съгласно 
изискванията на 3ОП. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои 
действия, бездействия и работа. 
Лице, което е дало съгласието си и участва, като подизпълнител в офертата на друг участник 
не може да представя самостоятелно оферта, 
 
 7. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети липа, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да 
отговарят участниците (включително изискванията за финансови и икономически 
условия,технически и професионални способности, когато е приложимо). Когато участникът 
се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните 
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица 
трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.  
 
 
  

 
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: 
      [Х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
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[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
 
Име: [Предлагана цена – П1]                                           Тежест: [50 %] 
          [Техническо предложение – П2]                            Тежест: [50 %] 
 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
 
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  
КО = П1 х 50 % + П2 х 50 %  
 
Комплексната оценка се формира, като сума от оценките по всички показатели в методиката и 
максималния брой точки е 100 т. 
 
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 
Участника с най-висока комплексна оценка се класира на първо място. Класирането на  
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка, както 
следва: 
 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

Показател – П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. 
точки 

Относителна тежест 
в КО 

1. Предлагана цена – П1 100 50 % 
2. Техническо предложение – П2 100 50 % 

 
      Показатели за оценка: 
 
      (П1)  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
 
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата:  П1 = Ц1 + Ц2 
 
       1. /Ц1/ Цена на превоз на един пътник 
       а/ Най-ниска предложена цена в лева за 1 км. - 60 т. 
       б/ Всяка следваща по-висока предложена цена в лв. за 1 км. с по 2 т. по-малко. 
 
       2. /Ц2/ Социални облекчения за ученици, студенти, пенсионери и лица с увреждания. 
       а/ Предлагани социални облекчения за изброените социални групи – 40 т.  
       б/ При не предлагане на социални облекчения – 1 т. 
 
      (П2)  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. Възрастов състав на автобусите, включително и резервните 
 а/ Нови /първа регистрация след 2016 г. / - 25 т. 
 б/ За всяка започнала предишна година по 1 т. по-малко. 
 
       2. Собственост на автомобилите 
       а/ Собствени     20 т. 
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       б/ Наети      10 т. 
 
       3. Екологичност на превозните средства 
 а/ Екологични          15 т. 
 б/ Не екологични      0 т. 
       За екологични се определят автобусите притежаващи европейски стандарт ЕВРО/ 
       Максимален брой точки 10 т.  получават автобусите притежаващи ЕВРО – 5, останалите 
автобуси получават с по 2 т. по малко /Пример автобус с ЕВРО 3 получава – 6 т., а автобус, 
които не притежава стандарта ЕВРО – 0 т./ 
 
      4. Оборудване на превозните средства за трудно подвижни лица 
      а/ Оборудвани                            - 20 т. 
      б/ Не оборудвани                         -  0 т. 
 
      5. Допълнителни услуги в превозните средства /климатик, видео, WC/ не се отнася за  
превозни средства по градски линии. 
      а/ при предлагане на услуги  - 20 т. 
      б/ при липса на допълнителни услуги  - 0 т. 
 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.09.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.11.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [29.09.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [10.00 ч.] 
  
Място на отваряне на офертите: [гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, сграда на 
Общинска администрация – Вършец, ет.4, заседателна зала.] 
  

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 (когато е приложимо): [……] 
        Указания за подготовка и представяне на офертата 

        1.Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 
съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за 
прилагането му (ППЗОП) – Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с 
обява, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 
документация. 
         2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
         3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
         4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 
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Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 
         5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис 
на лицето и печат. 
         6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от 
надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално 
заверено копие, което се представя към офертата. 
         7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. Офертата се представя от участника лично, или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – Община Вършец, бул. 
„България” № 10, Деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, до изтичане на 
посочения в обявата срок. 
        8.  Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: 
наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 
приложимо); 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
наименованието на поръчката; 
 

Наименование на Участника: ……………. 
Адрес за кореспонденция: ……………….. 
Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. 
 

ОФЕРТА 
 
Наименование на обществената поръчка: …………………………. 
                                                                                          До Община Вършец 
                                                                                          бул. „България” № 10 
                                                                                          гр. Вършец п.к.3540 

 

           9. Офертата се представя на посочения в Обявата адрес, не по-късно от часа и датата, 
регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите. Възложителят удължава 
срока за получаване на оферти с три дни, в случай че в първоначално определения срок са 
получени по-малко от три оферти. 
         10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, 
като върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в 
деловодството на Община Вършец, за което на приносителя се издава документ. 
         11. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и 
ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като 
това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 
         12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, 
следва да бъдат обективирани в писмен вид. 
         13. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в 
деня, часа и мястото, посочени в Обявата за обществената поръчка.  
Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите 60 /шестдесет/ календарни дни, 
през което време участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 
 
            Съдържание на офертата: 
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  Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Опис на представените документи в офертата (по образец към документацията); 

2. Информационен лист (по образец към документацията); 

3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, когато е приложимо. 

4. Декларация за обстоятелствата но чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП. Декларацията се 

изготвя по приложения образец към настоящата документация и се подписва от лицата, които 

представляват участника. 

5.Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП. Декларацията се 

изготвя по приложения образец към настоящата документация и се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да представлява участника. 

6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.107, т.4 по Закона за 

обществените поръчки. Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата 

документация и се подписва от лицата, които представляват участника. 

7. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. Декларацията се изготвя по приложения образец към 

настоящата документация и се подписва  от лицето, което има представителни функции.  

8.Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателства за поетите от 

подизпълнителите задължения. Декларацията се изготвя по приложения образец към 

настоящата документация, подписва се от лицето, което има представителни функции.  

      9. Декларация (свободен текст) от подизпълнителя за съгласие да участва в изпълнение на 

договора с посочване на вида работа/дейност и дял от поръчката, които се предвижда да 

изпълнява - когато е приложимо. 

     10. Заверено копие „Вярно с оригинала“ на Лиценз за извършване на обществен 

превоз на пътници на територията на Република България или еквивалент или Лиценз на 

общността за извършване на обществен превоз на пътници или еквивалент. 

     11. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

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

извършената услуга /свободен текст/. 

     12. Техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация, изготвено по приложен образец към 

документация.  

     13.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника. 

     14.Ценово предложение. Ценово предложение се изготвя съгласно приложения образец 
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към документацията. Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик с 

надпис: «ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА» 

Когато участникът ще използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета па трети 

лица, информационният лист следва да бъде придружен със декларациите по чл.97, ал.5 от 

ППЗОП, декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, както и декларация за отсъствие на обстоятелства по 

чл. 107, т.4 по Закона за обществените поръчки, които се представят за всеки от 

подизпълнителите и/ти третите лица. 
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