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Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са 

съгласно глава осма „А” от Закона за обществените поръчки. При изготвянето на офертата 

всеки участник трябва да се придържа точно към  обявените от възложителя условия. 

Всеки участник има право да представи само една оферта, да я оттегли, промени или 

допълни до изтичане на срока за подаване на офертите.  

  

1. Публична покана за участие в процедурата –  прилага се сканирана от 

сайта на АОП 

 

2. Пълно описание на  предмета на обществената поръчка  

 

2.1.Предмет на поръчката :   

Предмет на настоящата поръчка е: «Извършване на специализиран превоз на 

ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение 

през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания» със следните 

обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: 

гр.Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда – с.Зимница – гр.Ямбол - 141 км /50 - местен 

автобус/ 

Обособена позиция № 2  

гр.Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово – с.Тенево – гр.Ямбол - 149 км /20 - местен 

автобус/ 

2.2.Стойност на поръчката: 

Общата прогнозна стойност без ДДС по обособените позиции е: 58 580,00 лв. 

(петдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет лева)  без ДДС. 

- за Позиция № 1 – 34516,00 лева (тридесет и четири хиляди петстотин и 

шестнадесет) без ДДС;  

- за Позиция № 2 – 24064,00 (двадесет и четири хиляди шестдесет и четири) лева 

без ДДС;  

Максималният дневен пробег в километри и максималните цени на километър са 

определени на основание следните нормативни документи: чл. 32 от Наредба № 2 от 

31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, 

предвидени в нормативни актове за определени категории пътници; Постановление № 84 

на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в 

Република България, определяне на критериите  за включване в списъка на средищните 

училища  и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища; 

заповед РД 09-364/09.04.2013 година на Министъра на образованието и науката). 

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

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

Описанието на предмета на поръчката е както следва: 



 4 

 

 

№ 
обособе

на 

позоция 

 

 

Маршрути (ОП) 

 

Разстояние  

 

Брой курсове 

за ден 

 

Общо 

изминати 

км/ден 

Брой 

учебни 

дни 

 

Прогнозен брой 

ученици и деца 
Максимални 

цени по 

Заповед № 

РД09-

364/04.04. 

2013 на 

министъра на 
образованието 

и науката 

1 гр.Ямбол - 

с.Веселиново - 

с.Завой - с.Чарда 

– с.Зимница – 

гр.Ямбол 

47,00 3 141 170 47 1,65 лв./км 

2 гр.Ямбол - 

с.Кукорево - 

с.Окоп - 

с.Ханово – 

с.Тенево – 

гр.Ямбол 

49,67 3 149 170 19 1,10 лв./км 

 

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

от където пътуват деца и ученици. 

Окончателният брой деца и ученици ще бъде уточнен със списъците към 

16.09.2015 година за пътуващите към училището.  

В началото на учебната 2015/2016 година списъците за броя на пътуващите деца, 

подлежащи на задължителна подготовка и учениците до 16-годишна възраст по 

маршрутни разписания ще бъдат актуализирани. 

Необходимите МПС са съобразени с броя на пътуващите ученици и терена на 

маршрута. 

2.3. Начин на плащане       

2.3.1. Плащанията ще се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в  

документацията и договора, сключен с участника.  

2.3.2. Възложителят ще заплаща услугата по месеци, по банкова сметка на 

Изпълнителя, срещу издаден счетоводен документ и представен протокол за извършени 

курсове за превоз на ученици за месеца, утвърден от директора на училището. 

 

3. Изисквания за изпълнение на поръчката 
3.1. Обособени позиции - В процедурата се предвиждат 2 обособени позиции 

посочени в т. 2.1. 

3.2. Възможност за предоставяне на варианти в офертите - не се предвижда 

възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

     3.3.  Място на изпълнение на поръчката -  СОУ”Св.Климент Охридски”, гр. 

Ямбол. 

     3.4.  Срок за изпълнение поръчката - Срокът за изпълнение на услугите по всяка 

обособена позиция е до 15.06.2016 година и започва да тече от 16.09.2015 година. 

3.5. Разходи по участие в процедурата 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
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разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или провеждането на процедурата. 

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 

поръчка са за сметка на Възложителя. 

 

3.6. Срок на валидност на офертите 

3.6.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 3.6.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност 

на офертите до сключване на договор. 

3.6.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или 

ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от Възложителя – 

откаже да я удължи. 

 

4. Техническа спецификация за изпълнение предмета на поръчката 
Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет: «Извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на 

задължително обучение през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни 

разписания» по обособени позиции 1 и 2 следва да е съобразено със Закона за 

автомобилните превози, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България, Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на  Съвета от 15 март 2006 година, Регламент (ЕИО) № 3821/85  

на Съвета от 20.12.1985 година.  

4.1.До участие в процедурата се допускат физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци, които: 

          а) притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията 

на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - 

лиценз на Общността; 

          б) разполагат с необходимия брой автобуси от съответната категория/клас – основни 

(собствени, наети или на лизинг) и резервни (собствени, на лизинг или наети), за 

извършване на превози по съответната линия, които: 

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

на превоз на пътници на територията на Република България; 

- отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, 

ал. 1 от Закона за движението по пътищата; 

- са оборудвани със съответните уреди и устройства, съгласно Наредба № 12/05.01.2007 

година за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране 

на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и 

функционалните и техническите изисквания към тях, на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор (ДВ бр. 6/2007г.) и Наредба № 13/19.04.2004 г. за изискванията за 

задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в 

моторните превозни средства, на Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията (ДВ бр. 51/2004г.), в случаите, определени в наредбата.  

          в) притежават документи, доказващи техническата изправност на автобусите за 

превоз на пътници; 

          г) разполагат със собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и 

поддържане в изправност на автобусите; 

          д) разполагат със собствена или наета гаражна база; 

          е) имат сключени договори с правоспособни водачи, които: 

          - притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;  
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          - не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния 

кодекс или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна 

дейност; 

          - са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона 

за движението по пътищата;  

          - отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на 

наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози; 

          - отговарят на изискването за минимална възраст, съгласно чл. 87, ал. 1 от Закона за   

автомобилните превози. 

          ж) са осигурили извършването на проверки на техническото състояние на 

автобусите преди излизането от гаража; 

          з) са осигурили предпътните медицински прегледи на водачите, като са сключили 

договори за това със съответните специалисти;  

          и) са сключили задължителните застраховки - “Гражданска отговорност” на 

автомобилистите за МПС, с които участват в конкурса и “Злополука на пътниците”. 

 

 4.2.Изисквания за изпълнение предмета на поръчката: 

1. Транспортът на ученици по всеки маршрут се  извършва от един основен и един 

резервен автобус при спазване на условията за безопасност. 

2. Резервният автобус може да се използва като такъв за един маршрут. 

3. Превозът на ученици се извършва в почистени и добре проветрени автобуси при 

спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания. 

4. През зимния сезон превозното средство задължително да е отоплено. 

5. Участниците трябва да представят офертите си в зависимост от приложените в 

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИИТЕ специфични характеристики по маршрути: брой пътуващи 

ученици, необходими моторни превозни средства, разстояние по маршрута – прогнозен 

дневен пробег и максимални цени на 1км в зависимост от вида на МПС до 50 места или до 

20 места.  

6. Съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), при 

извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията на  

 Регламент (ЕО) № 561 /2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 

2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 

на Съвета и за отмяна на Регламента (ЕИО) №3820/85 на Съвета и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 на Съвета  ; 

 Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за 

регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт. 

7. На основание чл. 61 ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз 

на пътници и товари на територията на Република България, специализиран превоз се 

извършва въз основа на сключен договор между лице (физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се 

изискват) и предприятие (училище). Неразделна част от договора е маршрутно 

разписание. Областният отдел „Контролни дейности-ДАИ” съгласува разписанието, 

заедно с подадени списъци съдържащи имената на превозваните лица, съгласно договора 

и декларация от директора на учебното заведение, за това че учениците се обучават в 

повереното му учебно заведение. 

8. Съгласно чл. 67 от Наредба № 33/03.11.1999 г.  – по време на работа 

автомобилите се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз” с размери 170 мм 

х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.  

9. При извършване на специализиран превоз на ученици всеки ученик трябва да е 

снабден с карта (по образец), удостоверяваща правото му да пътува. Картите се 

осигуряват от превозвача.  
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10. Съгласно чл. 65 от Наредба № 33/03.11.1999 г. – не се допускат правостоящи 

пътници при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина 

над 30 км. 

11. Водачът на автобус следва да притежава най – малко 2 години професионален 

опит и да е на възраст не по - малка от 25 години. 

 12. По време на работа водачът е длъжен да представи при поискване на 

контролните органи следните документи (чл. 66 от Наредба № 33/03.11.1999 г.): 

12.1 Свидетелство за управление на МПС от съответната категория; 

12.2 Свидетелство за регистрация на МПС, което управлява; 

12.3 Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за МПС, което 

управлява, застраховка „Злополука на пътниците”; 

12.4 Удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на 

Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от 

лиценза); 

12.5 Удостоверение за техническа изправност , част І, буква А и част  ІІ и знак за 

периодичен преглед за проверка на техническа изправност на ППС; 

12.6  Попълнен пътен лист по образец; 

12.7 Разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответния 

областен отдел „Контролна дейност – ДАИ”. 

12.8  Карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 

5 от Закона за автомобилните превози; 

12.9 Удостоверение по чл. 62а, ал. 2 – при извършване на превози на ученици; 

12.10 Копие на договор за специализиран превоз на пътници с маршрутно 

разписание, съгласувано и с РД  "Автомобилна администрация"   Ямбол. 

 

 4.3. Предлагана цена  

     4.1. Участниците изготвят ценовото предложение съгласно образец № 4, като посочват 

съответно цена на километър за изпълнение на поръчката по съответната обособена 

позиция. 

     4.2. В случай, че участникът желае да подаде оферта за повече от една обособена 

позиция, той изготвя отделно ценово предложение по всяка позиция и го поставя в 

запечатан, непрозрачен плик, върху който отбелязва за коя обособена позиция е 

предложението. 

     4.3. Предлаганата цена по обособена позиция не може да надхвърля максималната цена 

на километър, посочена в Заповед на министъра РД 09-364/09.04.2013 год. на 

образованието и науката, актуална към датата на офериране. 

 

5.Изисквания към участниците 
5.1. Общи изисквания 

     1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, като 

възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да 

представят оферта.  

     2. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или 

участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, в държавата 

членка, в която са установени.  

    3. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4, т. 

5  и ал. 5 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване от участие в процедурата:  

     3.1. Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т.3 и т. 4 от ЗОП, възложителят 

отстранява от участие в процедурата участник, който: 
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     3.1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,  

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

     3.1.2. Е обявен в несъстоятелност.  

     3.1.3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове.  

    3.1.4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

     3.2. Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т. 5 от ЗОП, както изрично е посочено 

в обявлението за обществена поръчка, възложителят отстранява от участие в процедурата 

участник, който е:   

     3.2.1. В открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане 

на съда, или участникът е преустановил дейността си.  

     3.2.2. Виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.  

     3.2.3. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран  за 

престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права 

на работниците 

     3.2.4. Осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки.  

     3.3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участници:  

     3.3.1. При които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя 

или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.  

     3.3.2. Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:  

1. Роднини по права линия без ограничение.  

2. Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително.  

3. Роднини по сватовство - до втора степен включително.  

4. Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство.  

5. Съдружници.  
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6. Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото.  

7. Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството.  

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 

общината в това дружество.  

 4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4,  т. 5  и ал. 5 от ЗОП с една 

декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се 

включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, 

в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя.  

 5. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 4, т. 5 и ал. 5  от ЗОП /съответно по 

т.1.3.1.1,  1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.3.1  и 1.3.3.2 от настоящия раздел/ се прилагат, както следва:  

     5.1. При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон.  

    5.2. При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници.  

     5.3. При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон.  

     5.4. При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 

закон.  

     5.5. При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон.  

     5.6. При едноличен търговец - за физическото лице – търговец.   

     5.7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 

лицата, които представляват участника.  

     5.8. В случаите по т.1.5.1 – 1.5.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България.  

     6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, за тях се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП /съответно 

по т.1.3.1. и 1.3.3. от настоящия раздел/.  

    7. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 

2а, 4 и 5  и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.  

    8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в 

обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

     9. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 

предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване 
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на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 

2, т. 1,  т. 2a, т. 4 и т. 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган; или извлечение от съдебен 

регистър; или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената 

декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 

представя официално заявление,  направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен.  

   10. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по 

смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия 

по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 11. Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от 

настоящата документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, 

членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако 

документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в 

процедурата. 

5.2.Специфични изисквания към участниците 

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние – 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 

2. Минимални изисквания за технически възможности 

Важи за всяка от обособените позиции. 

Участниците: 

1. Да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона 

за автомобилните превози;  

Доказва се с:   Копие от валиден лиценз за  извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България, придружен от копие на удостоверения на ППС 

(пътно превозно средство) за обществен превоз на пътници на територията на Р България 

или копие на лиценз на Общността, придружен от заверени копия на лиценза за 

извършване на международни превози на пътници /съобразно броя на превозните 

средства, с които участва/. 

2. Да притежават валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.  

Доказва се с: Копие на застрахователни полици „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, 

придружени от  декларация, подписана от представляващия участника със задължението 

за сключване на такива застраховки през целия срок на договора.  

3. Да разполагат с необходимия брой автобуси от съответната категория/клас – един 

основен (собствен, на лизинг или наети), и един резервен (собствен, на лизинг или наети), 

за извършване на превози по съответния маршрут, съгласно техническата спецификация, 

които: 
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а) са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване 

на превоз на пътници на територията на Република България; 

б) отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл.147, 

ал.1 от Закона за движението по пътищата; 

в) са оборудвани със съответните уреди и устройства, съгласно Наредба №12/05.01.2007 

година за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране 

на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и 

функционалните и техническите изисквания към тях, на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор (ДВбр.6/2007г.) и Наредба №13/19.04.2004 г. за изискванията за 

задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в 

моторните превозни средства, на Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията (ДВбр.51/2004г.), в случаите, определени в наредбата;  

г) резервният автобус може да се използва като такъв за един маршрут. 

Доказва се с: Списък - декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за техническото 

оборудване за извършване на услугата по съответната обособена позиция (образец № 5), 

придружена от следните документи: 

а) копие от Свидетелство за регистрация  на МПС;  

б) копие от договор за лизинг или копие на договор за наем. Договорът за наем следва да е 

валиден към датата на подаване на офертата;  

3.1. Декларация за незаетост на превозните средства (образец № 6); 

3.2. Копие от Удостоверение за техническа изправност, съгласно приложение № 7 към чл. 

38, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства на Министерство на транспорта, 

информационните технологии  и съобщенията; 

3.3. Копие от Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца 

и/или ученици; 

3.4. Копие от Протокол от контролна проверка, съгласно Приложение № 4 към чл. 32, ал. 

1 от Наредба № 12/05.01.2007 година за изискванията за задължителна употреба на 

контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата 

на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДВбр.6/2007г.) и Приложение към чл. 10, 

ал. 1 от Наредба № 13/19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на 

устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства, на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

(ДВбр.51/2004г.) (представя се, ако съгласно наредбата се изисква автобусите да бъдат 

оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта). 

4. Да разполагат със собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и 

поддържане в изправност на автобусите. 

Доказва се със: Списък-декларация на собствена или наета ремонтно-сервизна база за 

обслужване и поддържане в изправност на автобусите - (образец № 7). Към него 

участникът прилага копие от Документ за собственост или копие от договор за наем на 

ремонтно-сервизната база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите; 

5. Да разполагат със собствена или наета гаражна площ; 
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Доказва се със: Списък-декларация на собствена или наета гаражна площ (образец № 8). 

Към него участникът прилага копие от Документ за собственост или копие от договор за 

наем на гаражната площ. 

6. Да разполагат с необходимия минимален брой правоспособни водачи, съгласно 

Техническата спецификация, за изпълнение на обществената поръчка, които: 

а) притежават  свидетелство  за  управление,  валидно  за  съответната категория МПС;  

б) са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за 

движението по пътищата;  

в) отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по 

чл.7б, ал.5 от Закона за автомобилните превози; 

г) отговарят на изискването за минимална възраст, съгласно чл.87, ал.1 от Закона за 

автомобилните превози. 

Доказва се със: Списък–декларация на персонала, който ще бъде ангажиран с 

изпълнението на обществената поръчка (образец № 9), като за всеки посочен от участника 

водач задължително се прилагат : 

6.1 Копие на Свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 

6.2. Копие на Удостоверение за психологическа годност на водача /водачите - издадено 

при условията и реда на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за изискванията за психологическа годност 

и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на 

председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за 

извършване на психологически изследвания; 

7. Да осигурят извършването на проверки на техническото състояние на автобусите преди 

излизането от гаража; 

Доказва се с:. Копие от Договор за извършване на проверка техническото състояние на 

автобусите преди излизането от гаража, сключен с физическо или юридическо лице или 

копие на Трудов договор с лице извършващо предпътен технически преглед. 

8. Да осигурят предпътните медицински прегледи на водачите, като са сключили договори 

за това със съответните специалисти. 

Доказва се с: Копие от Договор за извършване на предпътен медицински преглед на 

водачите.  

При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването 

се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се 

представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

  В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, тези изисквания се 

прилагат за обединението/консорциума като цяло.    

9. Да имат опит в извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна 

възраст 

Доказва се с: Попълване на списък-образец 18 от документацията за участие и копие от 

Договори за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна 

възраст. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
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5. Указания за подготовка и представяне на оферта 
Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка е 

основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, 

на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие 

на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя. 

      1. Условията за достъп и получаване на документацията, както и мястото, 

условията и начинът за заплащане на цената й, са регламентирани, както следва: 

 1.1. Във връзка с участието в процедурата възложителят не поставя 

изискване за закупуване на документацията за участие и наличието на валиден документ 

за закупена документация, издаден на името на участника, не е поставено като условие за 

участие в настоящата процедура.  

 1.2. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя по 

електронен път на следния интернет адрес на възложителя: 

 http://www.soukoyambol.mail.bg 

 1.3. Освен възможностите за преглед на документацията в интернет сайта на 

възложителя по предходния пункт, всяко лице има право в съответствие със законовите 

изисквания: да получи документацията на хартиен носител на място в сградата на 

СОУ“Свети Климент Охридски“, адрес: гр. Ямбол, ул.”Стефан Караджа” № 72, от 08:00 

часа до 16:30 часа всеки работен ден . 

 2. При писмено искане до Възложителя, направено до три дни преди изтичане на 

срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената 

поръчка. 

 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си.  

 4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Възложителят не допуска представяне на варианти.  

 5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не 

може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка.   

 6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  

7. Други указания – във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се 

прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата. 

8. Подготовка на офертата 

     Участникът трябва да проучи всички указания, образци и условия  за участие, дадени в 

документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното 

разучаване на докумeнтацията за участие се носи единствено от участниците. 

http://www.soukoyambol.mail.bg/
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      Представянето на оферта задължава участника  да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

      Варианти на оферти не се допускат. 

      9. Изчисляване на срокове 

      Сроковете посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

      - когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

      - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 

на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 

първия работен ден, следващ почивния. 

      Сроковете в документацията са в календарни дни, освен ако е изрично посочено, че са 

в работни дни. 

     10. Съдържание на офертата 

     Всеки участник има възможност да подава само една оферта. 

     Тя трябва да се състои от три части: 

 ПЛИК 1 – «Документи за подбор»,; 

 ПЛИК 2 – «Предложение за изпълнение на поръчката»; 

 ПЛИК 3 – «Предлагана цена». 
 

► ПЛИК 1 трябва да има следното съдържание: 

1.  Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – по образец № 1.  

2.  Оферта - следва да бъде изготвена по образец № 2.  

3.  Представяне на участника / по образец № 3/, което включва посочване на единен 

идентификационен код 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 

провеждането на процедурата;   

Забележка:  

Ако участникът е обединение, документът по настоящата точка се представя за всяко 

физическо и/или юридическо лице, включено в обединението.  

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения регистрационните документи се представя в официален превод на 

български език. “Официален превод” съобразно разпоредбата на §1, т.16а от 

Допълнителната разпоредба на ЗОП е “ превод, извършен от преводач, който е вписан в 

списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за 

извършване на официални преводи”.  

4. Заверено от участника копие на договора за обединение, когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице /неперсонифицирано дружество по Закона за 

задълженията и договорите. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващия. 

Забележка:  

Договорът за обединението задължително трябва да съдържа клаузи, които:  
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- да съдържат информация за разпределението на участието на лицата, включени в 

обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на поръчката – описание на 

видовете работи и дейности, които ще изпълнява всеки участник в обединението;  

- да гарантират по безусловен начин, че:  

 всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора, в това число за качественото му изпълнение 

съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка.  

 съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата. 

 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай 

че обединението бъде избрано за изпълнител.  

5. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, или 

еквивалентен документ. Пълномощно се представя, когато:  

- участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, 

представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 

обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя 

пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което 

не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците изрично са го 

определили за лице, което представлява обединението;  

- офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация.  

6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, а 

именно:  

6.1.  Копие от валиден лиценз за  извършване на превоз на пътници на територията на 

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

пътници на територията на Р България или лиценз на Общността, придружен от заверени 

копия на лиценза за извършване на международни превози на пътници (съобразно броя на 

превозните средства, с които участва). 

6.2. Копие на застрахователни полици «Гражданска отговорност» на автомобилистите и 

"Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз. 

6.3. Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за техническото оборудване за 

извършване на услугата по съответната обособена позиция (по образец № 5), придружена 

от следните документи: 

а) копие от свидетелство за регистрация  на МПС;  

б) копие от договор за лизинг или копие на договор за наем. Договорът за наем следва да е 

валиден към датата на подаване на офертата;  

6.3.1. Декларация за незаетост на превозните средства /по образец № 6/ 

6.4.  Копие от Удостоверение за техническа изправност (част I и част II), съгласно 

приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на 

Министерство на транспорта, информационните технологии  и съобщенията; 
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6.5. Копие от Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца 

и/или ученици; 

6.6.   Копие от Протокол от контролна проверка, съгласно Приложение №4 към чл.32, ал.1 

от Наредба № 12/05.01.2007 година за изискванията за задължителна употреба на 

контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата 

на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДВбр.6/2007г.) и Приложение към чл.10, 

ал.1 от Наредба №13/19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на 

устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства, на 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

(ДВбр.51/2004г.) (представя се, ако съгласно наредбата се изисква автобуса/ите да бъдат 

оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта). 

6.7. Списък-декларация на собствена или наета ремонтно-сервизна база за обслужване и 

поддържане в изправност на автобусите – (по образец № 7). Към него участникът прилага 

копие от Документ за собственост или копие от договор за наем на ремонтно-сервизната 

база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите. 

6.8.Списък-декларация на собствена или наета гаражна площ – (по образец № 8). Към 

него участникът прилага копие от Документ за собственост или копие от договор за наем 

на гаражната площ. 

6.9. Списък–декларация на персонала (изискват се поне четирима шофьори-двама основни 

и двама резервни), който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка (по 

образец № 9), като за всеки посочен от участника водач задължително се прилагат: 

6.9.1 Копие на свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 

6.9.2 Копие на Карта за квалификация на водача – представя се за водачи, за които се 

изисква да притежават такава към датата на провеждане на процедурата, съгласно 

Наредба № 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на 

автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на 

изпитите за придобиване на начална квалификация на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; 

6.9.3. Копие на удостоверение за психологическа годност на водача /водачите - издадено 

при условията и реда на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за изискванията за психологическа годност 

и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на 

председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за 

извършване на психологически изследвания; 

6.10. Копие от Договор за извършване на проверка техническото състояние и/или трудов 

договор с лице извършващо предпътен преглед на автобусите преди излизане от гаража, 

сключен с физическо или юридическо лице; 

6.11. Копие от Договор за извършване на предпътен медицински преглед на водачите. 

6.12. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени договори от участника през 

последните три години с предмет, еднакъв с предмета на поръчката (Образец № 18);. 

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на 

подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете 

работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и 
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съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 

Декларацията следва да бъде изготвена по образеца от документацията (Образец № 10); 
 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Когато участникът 

предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от 

посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за 

съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията (Образец № 11); 

9. Декларация  по чл. 56 ал.1 т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП , както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП- (Образец № 12); 

10. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 13 и Образец № 13.1 - в случаите, 

когато е приложимо) 

11. Декларация чл. 56, ал. 1 т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд  (Образец № 14); 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор (Образец № 15); 

13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (Образец № 16); 

14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (Образец № 17); 

 

► ПЛИК 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис «Предложение за 

изпъленние на поръчката» и съдържа следните документи: 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за 

изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, 

(Образец № 18)  

В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 19 и 

подписано от участника, в оригинал.  

► ПЛИК 3 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис «Предлагана цена» и да 

съдържа следните документи: 

1. Ценово предложение (Образец №4); 

     В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 към 

настоящата документация, в оригинал.  

     Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация относно цената. 

     Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 

извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

     Запечатване на офертата: 

     Офертата, систематизирана съобразно посочените по – горе изисквания, се запечатват в 

три непрозрачни плика, които се надписват, както следва: 

 ПЛИК 1 –  с надпис «Документи за подбор»; 

 ПЛИК 2 – с надпис «Предложение за изпълнение на поръчката»; 

 ПЛИК 3 – с надпис «Предлагана цена»; 

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик с надпис: 

В горния десен ъгъл на плика се изписва:  
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Адрес: До СОУ“Св.Климент Охридски“, гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа“ № 72  

За участие в открита процедура с предмет: «Извършване на специализиран превоз на 

ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през 

учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания» по обособена/и 

позиция/и ........................................./ посочва се за коя/и обособена/и позиция/и се 

отнася подадената оферта/. 

В долния ляв ъгъл на плика се посочват името на участника, адреса за кореспонденция на 

участника, телефона, факса и/или електронният адрес /e-mail/.  

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 

и № 3 се представят за всяка от позициите. Когато документите и информацията, 

съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които 

участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най – малък 

пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, 

съдържащи се в пликовете на останалите позиции. 

Забележка: Всички страници в пликовете 1, 2 и 3 трябва да са номерирани 

последователно.  

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

     Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази Документация при спазване на закона за обществените 

поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на 

поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника 

може да доведе до отстраняването му. 

     Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: СОУ“Св.Климент Охридски“, ул. 

„Стефан Караджа” № 72, гр. Ямбол. 

     Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението за обществената 

поръчка. 

     Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

     При подаване на офертата по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата 

на получаването й от СОУ“Св.Климент Охридски“. Отговорността за пристигането на 

офертите в определения в обявлението срок е на Участниците. 

     При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

     Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра на 

Възложителя.  

     Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да 

представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, на хартиен 

носител по реда, описан в чл. 57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на 

офертите. Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по 
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електронен път, са уредени с Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки.  

     Когато са копия, документите трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, 

собственоръчен подпис на лицето/та, представляващи участника, положен със син 

цвят под заверката и положен мокър печат на участника. 

     ПРОМЯНА, ДОПЪЛВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИ 

     До изтичането на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

     Оттеглянето на офертата прекратява по – нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

     Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

6. Критерий за оценка на офертите и определяне на изпълнител  
 Длъжностните лица, определени със заповед на Възложителя за получаването, 

разглеждането и оценката на офертите, на основание чл.  101г., ал. 3 от ЗОП определят ред 

за разглеждане на офертите и в зависимост от получените резултати съставят протокол за 

получаването, разглеждането и оценката на офертите и класиране на участниците.  Протоколът 

се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи 

незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или 

възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, може 

да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни 

наказания. 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „най-ниска 

цена”.   

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява съгласно определения от 

Възложителя критерий за оценка на офертите «най-ниска предложена цена». 

7. Сключване на договор за изпълнение на поръчката 

 Въз основа на класирането на офертите, извършено от длъжностните лица и 

отразено в протокола, Възложителят сключва писмен договор с  Участника, класиран на 

първо място и определен за изпълнител. 

 При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, 

издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1,т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
 

8. Образци на документи – в отделни приложения 
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ПРОЕКТ!  

Д О Г О В О Р 
 

№............./..........................2015 г. 

за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет  «Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна 

възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 

година по утвърдени маршрутни разписания»    

 Днес, ........2015 година, в гр.Ямбол,  на основание Заповед № ......./..............2015 

г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за  

специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст и във връзка с чл.41, 

ал.1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор между : 

 1. СОУ“Св.Климент Охридски“, с адрес: гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа” № 72, с 

ЕИК 000961480, представлявано от Гено Николов Стайков – директор и Стоян Георгиев – 

гл.счетоводител, наричани за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и  

 2…………………………………..............................................................., с адрес на 

управление……………………............................................................................... 

вписано в .....................................окръжен съд ...................................регистър под № 

............................ дело №..........................партида №..........................том.................. 

…………………………, с банкова сметка ……………………. б. код ………………. при  

…………, ЕИК: по булстат…………………,ИД № по ДДС ……………….., 

представляван(о) от  ……………………………………………...….. наричан за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за следното : 

 

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА   

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да извършва на свой 

риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение поръчка с предмет: 

«Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по утвърдени 

маршрутни разписания»     по обособена позиция №  ........  с Маршрут : 

……………………………………………………………… 

   (2)  Основен автобус марка ....................... ДКН .................... и резервен автобус 

марка....................................ДКН............................и водач: ……………………………….…... 

                                     /име, презиме и фамилия/ 

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

процедура по реда на глава VIII А от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за  

специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по утвърдена 

транспортна схема. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е  една учебна година и започва 

да тече от 16.09.2015 година до 15.06.2016 г. година. По време на ваканциите на 

учениците и в неучебните дни не се осъществяват превози. 

 

IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 4. (1). Цената за превоз на 1 км от маршрута от настоящия договор за  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се определя съгласно ценовата оферта в качеството му на участник в 

процедурата по възлагане на обществена поръчка. 
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 (2) Размерът на цената за 1 км превоз, не подлежи на промяна през времето на 

действие на настоящия договор. 

Чл. 5. Договорената обща стойност за позицията /маршрута/, съгласно 

представената 

ценова оферта /неразделна част от настоящия договор/, е ........................................лв. без 

ДДС, ........................................... с ДДС. 

 Чл.6.Финансирането се извършва със средства от бюджета на училището. 

 Чл.7.Основание за плащане са представени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

действително извършени превози на ученици, придружена от справка, утвърдена от 

директора на училището за действително изминати километри по дни на месеца, цена на 

един километър и стойност. 

 Чл.8.Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банкова 

сметка, посочена от него. 

 

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава : 

  1. Да определя маршрута на превоза, местостоянките, спирките и часовете на 

тръгване и пристигане. 

 2. Да координира и следи за точното изпълнение на задълженията, поети от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предоставеният му за обслужване маршрут. 

    3. Да заплаща фактическото изпълнение на превоза. 

    4. Да възложи на директорите на учебни заведения да утвърдят график за 

дежурство и създадат организация по пътуването на учениците и децата по маршрутни 

направления на автобусите за специализиран превоз на ученици и деца. 

              5. Ежемесечно да подписва издадените от изпълнителя фактури за специализиран 

превоз на деца/ученици и справка за ежедневно изминатите километри. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава: 

1. Своевременно и безопасно да извозва учениците/децата до и от училището, 

съобразно заверените учебни програми за начало и край на учебния процес.  

2. Задължава се да не извършва едностранни промени в организацията на превозите 

влошаващи техните качество, надеждност и култура. 

3. Да извършва превозите, като осигури необходимия брой места в превозното 

средство, вкл.резервно превозно средство за извършване на превози по обявените с 

процедурата маршрути. 

 4. Да спазва Закона за автомобилните превози за извършване на обществен превоз 

на пътници и изискванията на чл.2, ал.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година на 

Министерство на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България.  

5. Задължава се да води и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна финансова, 

техническа и друга икономическа документация, свързана с дейността описана в 

настоящия договор . 

6. Ежемесечно до 10-то число на месеца следващ отчетния представя справка на 

директора за реално изминати километри и фактура в счетоводството на училището. 

           7. Да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението.     

           8. Да снабди превозваните ученици с карти по образец съгласно Приложение № 10 

към чл.62 от Наредба № 33 на МТ. 

           9. Да не извършва неразрешени от компетентните органи превози. 

         10. Да превозва ученици с автобуси посочени в  подадената оферта за участие в 

процедурата,спазвайки стриктно маршрута и часовете, местостоянките, началните, 
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междинните и крайните спирки, посочени в маршрутното разписание, неразделна част от 

договора. 

           11. По време на работа автомобилите да се обозначават с табела с надпис 

„Специализиран превоз”. 

           12. Да съгласува маршрутното разписание с Областен отдел „Контролна дейност – 

ДАИ” и да представи необходимите документи при съгласуването. 
 

 VІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. (1). При нарушен график / тръгване по-рано от установения час и 

закъснение от 10 до 30 минути/ по предоставената му за обслужване линия, съгласно 

маршрутното разписание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в 

размер на 50 лв. за всеки отделен случай въз основа на съставен констативен протокол, 

подписан от страните. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛ  да подпише констативния 

протокол същият се подписва от двама свидетели. 

(2). При неизвършен превоз по маршрута на линията, обслужвана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно маршрутното разписание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  заплаща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 лв. за всеки отделен случай, въз основа на 

съставен констативен протокол, подписан от лицето, извършващо проверката и свидетел. 

(3). При закъснение с повече от 30 м, превозвачът заплаща неустойка от 100 лв. 

Чл. 12. При нарушаване на чл.9, т.1 – 8, установено с констативен протокол, 

подписан от страните, превозвачът заплаща на Възложителя неустойка 100 лв., а при 

повторно нарушение – 500 лв. 

Чл. 13. При два последователно неизвършени превоза или две констатирани 

нарушения (от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица да контролират изпълнението на 

настоящият договор) в продължение на един месец по чл.9 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

договорът се прекратява едностранно от  страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност по чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 12,  

когато закъсненията или непокриването в срок на разписанието се дължи на : 

1. Спиране на движението по пътищата от контролните органи. 

2. Задържане на превозното средство поради стихийни бедствия и непреодолими 

причини по време на път.   

3. Внезапно болестно състояние на шофьора по време на път. 

 

VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

 Чл.15. Контролът по спазване на условията по договора се осъществява от 

директора на училището и/или от упълномощени от него лица.   

 Чл.16 (1). Прекратяването на договора може да се извърши: 

1. По взаимно съгласие, изразено писмено между страните. 

          2. С постановяване на съдебно решение с което се обявава в несъстоятелност или 

ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          3. С отнемането от съответните компетентни органи на лицензията и 

разрешителните издадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с нормативните изисквания 

за извършване на обществен превоз. 

         4. При писмено  уведомление от страна ва застрахователни компании до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е с отнети, изтекли или невалидни задължително 

изискуеми се застраховки по застрахователните полици. на МПС за извършване на 

обществен превоз от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в настояшия договор и определени в  

нормативните актове, определящи задължителните застрахователни полици на МПС за 

извършване на  обществения превоз на пътници и товари в Република България. 
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         5. В случаите на констатирани от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  лица 

едностранни промени в конструкцията, вида  и характера на използваното гориво от 

превозвача и непридружени от съответните протоколи и разрешителни издадени от 

компетентните органи за промяната в конструкцията, вида и характера на използваното 

гориво в обявените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ основен и резервен автобус за извършване на 

превоза, при констатиране в хода на изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица и съставен от тях констативен протокол 

екземпляр от който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подпис, при отказ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола се удостоверява с подписите и данните на  двама 

свидетели. 

          6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прекратява едностранно договора с едноседмично предизвестие 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при наличието и възникване на предпоставки за промяна на 

първоначално обявените условия, за техническите изисквания за извършване на 

специализирания превоз и отпадане на необходимостта от по-наташъно изпълнение на 

услугата по определения маршрут в настоящия договор.     

          7. Възложителят прекратява с едноседмично предизвестие договора в случаите 

когато с решение на МОН е предоставен/и безвъзмездно ученически автобус/и. 

 (2) В случаите на чл.17, ал.1 т.2, 3, 4, 5 и 6 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

прекратява договора едностранно с едноседмично писменно предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  Чл.17. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат правилата на 

Търговски закон на Р.България и действащите нормативни актове в тази област. 

 

 Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра  един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………. 

 Гено Стайков                                                               / …………....................................  / 
 

Директор на СОУ «Св.Кл.Охридски»                Управител  на .......................................... 

 

 

 

Стоян Георгиев                                                                                              

Гл. счетоводител …………………………… 

 

 

Адрес за коренспонденция:                                                          Адрес за коренспонденция: 

гр.Ямбол                                                         ............................................. 

ул.”Стефан Караджа “ № 72                                                          ............................................. 

СОУ«Св.Кл.Охридски»                                                                 ............................................. 

Тел.............................................. 

.................................................... 

Лице за контакт:                                                                  Лице за контакт: 


