
BG-Ямбол 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, 

ул.Ст.Караджа №72, За: ГЕНО НИКОЛОВ СТАЙКОВ, БЪЛГАРИЯ 8600, Ямбол, Тел.: 046 

664095, E-mail: kl_ohridski_yambol@mail.bg, Факс: 046 992092 

Място/места за контакт: Ямбол 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.souko-yambol.eu. 

Адрес на профила на купувача: www.souko-yambol.eu. 
 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„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 както следва: 1. Гр. Ямбол - с.Веселиново - 

с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /. 2. Гр. Ямбол - 

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

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

60130000 (EA02) 

Описание: 
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници (За деца )  
 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Прогнозна стойност и финансов ресурс на поръчката: 58 580.00 лева без ДДС. За обособена 

позиция №1 с маршрут Гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 

141 км. /50 -местен автобус / - 34 516.00 лева без ДДС. За обособена позиция №2 с маршрут 

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

автобус / - 24 063.00 лева без ДДС. 
 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

58580 BGN 
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
гр. Ямбол, ул."Ст.Караджа" № 72, СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
 

NUTS: 

BG343 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 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. 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 
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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; - 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”. 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

22/07/2015 12:00 
 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Не може да участва в настоящата обществена поръчка участник, за който съществуват 

обстоятелства посочени в чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. За другите условия моля запознайте 

се с документацията за участие и всички изискуеми образци на документи по поръчката, 

достъпни на www.souko-yambol.eu, в секция "Профил на купувача", от датата на публикуване 

на настоящата покана. Информация по телефона - тел. 046/661276. 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

22/07/2015 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

/разглеждане, оценяване и класиране на предложенията/: 

в СОУ"Св.Кл.Охридски", 23 юли 2015 г. от 10.00 часа,  ст.103 – главен 

счетоводител. 

 


