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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна 

възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени 

маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан 

Караджа" № 72 по две обособени позиции“. 

 

 

Обособена позиция № 1:  

     "Специализиран превоз по обособена позиция 1" с маршрути:  

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Кукорево –   с. Окоп - с. Ханово – с. 

Тенево – СУ „Св. Климент Охридски" –  138.6 км. в учебен ден. 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Каргон" - СУ „Св. Климент Охридски" 

– 33 км. в учебен ден. 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Аврен" - СУ „Св. Климент Охридски" 

– 20.4 км. в учебен ден. 
 

Обособена позиция № 2:  

     "Специализиран превоз по обособена позиция 2" с маршрути:  

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Веселиново - с. Завой -  СУ „Св. Климент 

Охридски" – 63 км. в учебен ден. 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – с.Зимница - с.Чарда –  СУ „Св. Климент 

Охридски"  – 111 км. в учебен ден. 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Г. Бенковски" - СУ „Св. Климент 

Охридски" – 24 км.  в учебен ден. 

  

 

Вид на процедурата:  Публично състезание по реда по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки 

   

 

 
ОДОБРЕНА СЪС 

ЗАПОВЕД №689/18.07.2019 г. 

 

НА ДИРЕКТОРА НА 

СУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", гр. ЯМБОЛ 

ОБЩИНА "ЯМБОЛ" 

 

 

 

 

Ямбол 

Юли 2019 г. 
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РАЗДЕЛ  І.  ОБЩА ЧАСТ. 

 

1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание. 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за 

нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към кандидатите и процедурата по 

провеждането й. 

 

2. Възложител. 

Възложител на настоящата обществена поръчка е директорът на СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Ямбол.  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 

20 ал. 2, т.2 от ЗОП.  

 

3. Обект и предмет на обществената поръчка. 

3.1. Обектът на обществената поръчка е услуга. 

Предметът на процедурата е „Извършване на специализиран превоз на деца в 

задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 

година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. 

Ямбол, ул. „Стефан Караджа" № 72 по две обособени позиции“. 

 

3.2. Описание на предмета.  
Предметът на обществената поръчка включва извършването на специализиран 

транспорт по две  обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: "Специализиран превоз по обособена позиция 1" с маршрути:  

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Кукорево –   с. Окоп - с. Ханово – с. Тенево 

– СУ „Св. Климент Охридски" –  138.6 км. в учебен ден. 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Каргон" - СУ „Св. Климент Охридски" – 

33 км. в учебен ден. 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Аврен" - СУ „Св. Климент Охридски" – 

20.4 км. в учебен ден. 

Обособена позиция № 2:"Специализиран превоз по обособена позиция 2" с маршрути: 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Веселиново - с. Завой -  СУ „Св. Климент 

Охридски" – 63 км. в учебен ден. 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – с.Зимница - с.Чарда –  СУ „Св. Климент 

Охридски"  – 111 км. в учебен ден. 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Г. Бенковски" - СУ „Св. Климент 

Охридски" – 24 км.  в учебен ден. 

 

Изискванията за извършване на услугата по специализиран превоз са подробно 

описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.  

 

3.3. Цена и особености на поръчката.  

3.3.1. Поръчката ще се финансира със средства от бюджета на училището. 

Плащането се осъществява в 30 дневен срок от извършване на превоза за съответния 

месец и представяне на оригинална фактура.  

 Общата прогнозна стойност на поръчката е 86 500 лв. (осемдесет и шест хиляди 

и петстотин  лева) без вкл. ДДС, а по отделните обособени позиции прогнозната 

стойност е: 
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 По обособена позиция № 1: 44 400 лева (четиридесет и четири хиляди и 

четиристотин лева) без ДДС 

 По обособена позиция № 2: 42 100 лева (четиридесет и две хиляди и сто лева) без 

ДДС: 

 3.3.2. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения 

финансов ресурс. Разпределението на финансовия ресурс по позиции № 1, № 2, е 

прогнозно, а окончателната стойност ще се определи в рамките на реалното изпълнение на 

поръчката. 

 

4. Срок и място за изпълнение на поръчката. 

4.1. Срок на изпълнение на поръчката:  

Срокът на действие на договора по всяка от двете обособени позиции е от 

16.09.2019 г. до 14.06.2020 г. 

4.2. Мястото на изпълнение на поръчката са посочените маршрути по съответните 

позиции. 

 

5. Документация за участие в публично състезание. 

5.1. Място и срок за получаване на документация за участие в публично 

състезание. 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие в процедурата на следния Интернет адрес:  http://souko-yambol.eu/ в секция 

"Профил на купувача". 

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет 

адрес.  

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

5.2. Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията 

на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. 

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 

одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на 

обявлението за обществена поръчка. 

5.3. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. 

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията 

на обществената поръчка. Писмени искания за разяснения по условията на обществената 

поръчка могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден между 08:00ч. и 16:30ч., в 

ст.202 - канцелария на училището или на e-mail: soukoyambol@mail.bg, до 5 дни преди 

изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него 

длъжностно лице предоставя исканите разяснения в срок до три дни от получаване на 

искането, чрез публикуване на профила на купувача, като в тях не се посочва лицето, 

направило запитването.  

 

РАЗДЕЛ ІІ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА - 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 

1. Общи изисквания. 

 Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник 

трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в 

http://souko-yambol.eu/
mailto:soukoyambol@mail.bg
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документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

 Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от 

специално упълномощени лица, което обстоятелство се посочва в ЕЕДОП и се представя 

подробна информация за представителството/форми, обхват, цел …./. 

 В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, което не е юридическо лице: участникът следва да представи копие на документ – 

учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на 

обединението, от който да са видни следните обстоятелства: 

а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка; 

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката; 

В случай че от представения документ не е видна посочената информация, тя се 

предоставя допълнително; 

Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник:  

а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка, следва да се извърши с документа за създаване на обединението 

или в отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от 

участника копие; 

б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на 

поръчката. 

 Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че 

обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка. 

 Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи 

договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът. 

 

2. Лично състояние на участниците. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 2.1., т. 2.2. и 2.4.1. 

2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП 

2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по -

долу, възникнало преди или по време на процедурата: 

а) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 

- 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга 

държава членка или трета страна; 

б) 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 участника, или 

аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

г) установено е, че: 

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
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д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите когато участникът, или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 

физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят и за това 

физическо лице. 

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

з) в случаите по б. „а” – „ж” – и прокуристите, когато има такива; 

и) при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

й) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

к) при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

л) за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени; 

2.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1.1 

по-горе основания за отстраняване. 

2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, б. „а” по-горе се прилагат до 

изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг 

срок, а тези по т. 2.1.1, б. „г”, аа) и б. „д” – три години от датата на настъпване на 

обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 

срок. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” се 
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попълва в ЕЕДОП както следва: В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави 

информация относно присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 

В Част ІІІ, Раздел Г, участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК. Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 

2.1.1 б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. Информация 

относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. “б” се попълва в Част ІІІ, 

Раздел Б от ЕЕДОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.1.1 б. „в” – „е” се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. Информация относно липсата 

или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” за престъпления по чл.172 и чл. 352 – 

353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ 

участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

- Срока на наложеното наказание. 

2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

Възложителя. 

2.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, 

посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата: 

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

в) опитал е да: 

аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

2.2.2. Основанията по т. 2.2.1, б. „в” се отнасят за лицата посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 

от ЗОП. Относно кръга на тези лица вж. Забележка по т. 2.1.2. от настоящия раздел.  

2.2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.2.1 

основания за отстраняване. 

2.2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.2.1, б. „б” – „в” се прилагат до изтичане 

на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е 

установено обстоятелството, е посочен друг срок. Информация относно липсата или 

наличието на обстоятелства по т. 2.2.1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

2.3. Други основания за отстраняване. 
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Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

2.3.1. Участници, които са свързани лица. 

„Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

„Контрол” е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 

дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

2.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание 

чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), 

освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.3.1 и 2.3.2 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

2.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

2.3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

2.3.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.3.7. Участник, който е предложил цена за километър за изпълнение на поръчката, 

по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие 

прогнозна стойност на всяка обособена позиция.  

2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП). 

2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1.1 и т. 

2.2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че 

е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже 

съответно, че е: 

а) погасил задълженията по т. 2.1.1, б. „б”, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
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в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 

и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

- по отношение на обстоятелството по б. „а” и „б” (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП) –документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- по отношение на обстоятелството по б. „в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с влязла 

в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е 

произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта. 

2.4.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 

предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението. 

Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата. 

2.4.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата 

Възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от 

участника мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е 

приложимо. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано 

със съответното обстоятелство. 

    

3. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи 

за доказване - общо за всички обособени позиции. 

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните 

изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел 

установяване на възможността им за изпълнение на поръчката. При участие на 

обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 

доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна 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 обединението. 

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват 

специализиран превоз, трябва да 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, съгласно изискванията на чл. 6 

от Закона за автомобилните превози, и да са вписани в съответния регистър (Валидни 

международни лицензи за превоз на пътници; Валидни вътрешни лицензи за превоз на 

пътници), воден от ИА „Автомобилна администрация”, а за чуждестранни лица – в 

аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени.  

Участниците посочват информацията относно лиценза за извършване на превоз на 

пътници на територията на Република България или относно лиценза за извършване на 

международен превоз на пътници - лиценз на Общността, в Част IV „Критерии за подбор”, 
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раздел А: Годност, т.2 от ЕЕДОП - Образец № 1. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: копие на 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, съгласно изискванията на чл. 6 от Закона за автомобилните 

превози, и да са вписани в съответния регистър (Валидни международни лицензи за 

превоз на пътници; Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници), воден от ИА 

„Автомобилна администрация”, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени 

3.2. Икономическо и финансово състояние – Участникът трябва да притежава 

застрахователна полица - „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява в 

изпълнение на поръчката, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“, 

съгласно чл. 66, т. 6 от Наредба № 33 Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на Република България и чл. 100, ал. 1, т.3 от Закона за 

движение по пътищата 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване, като попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Икономическо и 

финансово състояние, т.5 от ЕЕДОП /Образец №1/, като посочи застрахователната сума на 

съответната сключената застраховка „Злополука на пътниците“ и „Гражданска 

отговорност“ за МПС, което управлява в изпълнение на поръчката, както и номер и 

валидност на същите. 

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, 

чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация. Копие на застрахователни 

полици „Гражданска отговорност" на МПС 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. 

3.3. Технически и професионални способности 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва: 

3.3.1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с 

предмет идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Участникът 

трябва да докаже за всяка обособена позиция, за която участва  наличието на една 

изпълнена услуга, с предмет и обем идентична или сходна с предмета на поръчката за 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуга с предмет  

идентичен или сходен с предмета на поръчката, се счита услуга за обществен превоз на 

пътници и/или специализиран превоз на деца/ученици. Под услуга с обем идентичен или 

сходен с обема на поръчката се счита услуга за обществен превоз на минимум 40 пътници 

и/или специализиран превоз на минимум 40 деца/ученици 

Участниците посочват информацията относно притежавания опит в Част IV 

„Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.1б от 

ЕЕДОП – Образец № 1. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

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

поръчка, заедно с Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП. 

3.3.2. Участниците трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на 

изискващия се общ брой МПС за съответната позиция. Всеки от предложените водачи 

трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, 

да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по съдебен 

или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, да е 

психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за 

движението по пътищата, да отговаря на изискването за квалификация на водача по 
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смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, да притежава 

най-малко 2 години професионален опит като водач на автобус, да е на възраст, не по-

малка от 25 години. 

 При участие за повече от една позиция участникът трябва да разполага с 

необходимия брой лица за всеки маршрут за всяка позиция, като лицата, водачи на 

основните автобуси  не могат да се повтарят. Допустимо е определените за водачи на 

резервните автобуси да се повтарят за два маршрута. 

Участниците посочват информацията относно лицата на разположение за 

изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и 

професионални способности, т. 6 от ЕЕДОП - Образец № 1. 

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

- списък на водачите за съответната обособена позиция, с приложени документи, 

които доказват професионалната компетентност на лицата. 

3.3.3. За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът 

трябва да разполага със съответния брой технически изправни автобуси, които са в 

съответствие с посочените по-долу изисквания, включени към лиценз за извършване на 

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

международен превоз на пътници - лиценз на Общността, издаден на лицето (участник, 

подизпълнител или член на обединение), което ще извършва специализиран превоз на 

деца/ученици пътници по съответната обособена позиция, или на трето лице, чийто 

капацитет участникът ще използва, за да изпълни поставения от Възложителя критерий за 

подбор. 

За позиция № 1: 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Кукорево –   с. Окоп - с. Ханово – с. 

Тенево – СУ „Св. Климент Охридски. 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на деца 

и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, 

клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  

 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Каргон" - СУ „Св. Климент 

Охридски". 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на деца 

и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, 

клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  

 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Аврен" - СУ „Св. Климент 

Охридски". 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на деца 

и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, 

клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  
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За позиция № 2: 

Маршрут 1:   СУ „Св. Климент Охридски" - с. Веселиново - с. Завой -  СУ „Св. 

Климент Охридски". 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на деца 

и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, 

клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  

 

Маршрут 2:   СУ „Св. Климент Охридски" – с. Зимница - с. Чарда –  СУ „Св. 

Климент Охридски". 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на деца 

и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В, 

клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  

 

Маршрут 3:   СУ „Св. Климент Охридски" – кв. „Г. Бенковски" - СУ „Св. Климент 

Охридски". 

 

Съгласно чл.23г от Закона за автомобилните превози Специализираните превози на 

деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и М3, 

клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници. 

Минимален брой автобуси – 1 бр. основен и 1 бр. резервен.  

Забележка: При участие в повече от една обособена позиция, предложените 

основни превозни средства от всеки един участник трябва да бъдат различни за 

всеки отделен маршрут и за всяка една отделна обособена позиция. Допустимо е 1 

резервен автобус да бъде посочен най-много за два маршрута. 

 

Участниците посочват изискуемата информация (вид, клас) относно техническото 

оборудване за изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: 

Технически и професионални способности, т.9 от ЕЕДОП - Образец № 1, посочвайки брой 

автобуси в минимално изискуемия обем за обособената позиция, отговарящи на 

изискванията на критерия, съгласно предварително обявените условия на поръчката. За 

всеки автобус се предоставя необходимата информация за установяване на 

съответствието: регистрационен номер на автобуса, категория и клас по чл. 149 от ЗДвП, 

общ брой места (седящи и стоящи) без водача, собственик на автобуса, данни за лиценза 

(вид, номер), към който е включен автобусът.  

 За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да 

представи: 

- списък на автобусите за съответната обособена позиция, с приложени заверени 

копия на свидетелства за регистрация на МПС – част I, с които ще се извършва поръчката; 

удостоверения за техническа изправност на ППС част I, буква А и част II (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); застрахователни 

полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците в обществения транспорт”; 

протокол от извършен периодичен преглед на техническата изправност на ППС; карта за 

допълнителен преглед на превозните средства за превоз на пътници. 
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ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна 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 

обединението! 

 

4. Използване на капацитета на трети лица. 

4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. 

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в 

Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения. 

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4., с изключение на случаите, при 

които трето лице е включено в екипа, подлежащ на оценка. 

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 

лица при спазване на условията по т. 4.2 – 4.4. 

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в 

случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

 

5. Подизпълнители. 

5.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се 

попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 

6. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

6.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие 

с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или 

публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или 
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компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

6.2. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие  по отношение на обстоятелствата по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” и т. 2.2.1, б. „в” от 

настоящия раздел (вж. Лично състояние на участниците) , ЕЕДОП може да се подпише 

само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 

2.1.1, б. „а”, и „е” и т. 2.2.1, б. „в” се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното 

лице. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. 

6.3. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители 

трябва да представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица. 

6.4. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във 

връзка със заявените от тях в ЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не приеме 

представено доказателство за технически и професионални способности, когато то 

произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

 

7. Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански 

субекти. 

7.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор 

или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 

сертификат, издаден от сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се 

удостовери изпълнението на съответните изисквания. Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

7.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с 

плащането на социално осигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от 

участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански 

субекти. 

 

8. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП. 

8.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват 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. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което 

не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на 

участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП 

за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е регистрирано по 

БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се 

посочва 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. В случай 

че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на 

договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
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8.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на 

лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка. 

8.3. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид. Подробни указания за предоставяне на 

ЕЕДОП в електронен вид са дадени в Методическо указание на АОП, публикувано на 

следния интернет адрес:http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 
 

1. Изисквания към документите. 

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 

1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции. Когато документи, свързани с участие в обществената поръчка 

се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 

информация относно обхвата на представителната му власт. 

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на 

български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български 

език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 

лицето, упълномощено от кандидата да го представлява. 

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с 

подпис и печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала”. 

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

 

2. Изисквания за изготвяне на офертата. 

2.1. С подаване на офертата, участникът се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т.ч. със срок на валидност на офертите от 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от датата на изтичане на срока за подаване на офертите, както и с проекта на 

договор. 

2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участниците представят 

и информация относно личното състояние и критериите за подбор.  

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

обявените от възложителя условия.  

2.4. Офертите се изготвят на български език.  

2.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник 

може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.  

2.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта.  

2.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

2.8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

2.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура.  

2.10. Обществената поръчка има обособени позиции, поради което условията по т. 

2.6.-2.9. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.  

2.11. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми документи, 

съгласно образеца на офертата, приложена към документацията на поръчката. 
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2.12. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към 

документацията образец.  

2.13. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението 

ще се взема в предвид изписаната  словом. 

 

3. Съдържание на офертите (съгласно раздел ІV. и V от ППЗОП). 

3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, 

или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. 

3.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката, и обособените позиции, за които се подават 

документите. При публично състезание опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и 

ал. 3, т. 1 (техническо предложение) и т.2 (ценово предложение) от ППЗОП и опис на 

представените документи. Когато участник подава оферта за повече от една обособена 

позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т.2 от ППЗОП, с посочване на позицията, за която се 

отнасят. 

  3.3. съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП Офертата включва: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо;  

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. 

 3.4. Офертата на участниците в настоящата процедура следва да съдържа: 

 3.4.1. Заявление за участие: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с 

изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.;  

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо;  

3. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В 

документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите 

на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност, когато такава не 

е предвидена съгласно приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и 

следната информация:  

- правата и задълженията на участниците в обединението;  

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, включително кои от 

членовете на обединението ще извършват услугата обществен превоз на пътници. 

4. техническо предложение, съдържащо:  

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;  

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо;  
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5. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

услугата.  

3.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, съгласно позицията, за която участва – 

Образец № 2; 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено 

съобразно образеца при съблюдаване на описанието на предмета на поръчката, 

Техническата спецификация и всички изисквания и условията за изпълнение на 

поръчката. В случаите, когато е приложимо към техническото предложение, участниците 

представят Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП /по Образец № 2.1/. 

3.4.3. Ценово предложение - Образец № 4: 

- попълнен, подписан и подпечатан Образец № 4 - Информация за единична цена за 

километър без ДДС. 

         Участниците предлагат единична цена за километър. Информацията се представя по 

образец, като посочената цена на километър е без ДДС. Информацията следва да се 

представи при спазване на правилото  за  закръгляне до втори знак след десетичната 

запетая. 

Предложената от участника цена за километър не може да е по-висока от посочената 

единична цена в Техническата спецификация.  

При несъответствие между цифровото и изписаното с думи суми ще се взема 

предвид изписаното с думи. В случай, че комисията установи наличие на аритметични 

грешки при формирането на предлаганата цена, ценовото предложение на съответния 

участник ще се счита за некоректно попълнено. 

  

 ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ИЗГОТВЯ ОТДЕЛНО ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПОСТАВЯ в ОБЩАТА ОПАКОВКА.  
 Върху „общата запечатана непрозрачна опаковка” участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, електронен адрес, наименованието на процедура с надпис: „За 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и 

ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни 

разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” 

№72“,  разделена на 2 обособени позиции. Върху общата запечатана непрозрачна опаковка 

не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати 

и знаци.   

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в СУ „Св. Климент 

Охридски", с адрес: град Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72, в срока, определен за 

подаване, посочен в обявлението. 

Участникът следва да посочи в офертата си: банков код, банкова сметка и банката, 

с която работи. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и 

предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на 

документацията са за негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, 

включително и при некласиране. 

Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 
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РАЗДЕЛ ІV.  НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана 

непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адреса на СУ „Св. 

Климент Охридски", град Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа  в 

ст.202 (канцелария) в сградата на СУ „Св. Климент Охридски", град Ямбол, с адрес: град 

Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72. 

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при 

Възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. Не се допуска приемане на оферти 

от лица, които не са включени в списъка.  

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и 

в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от Възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

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

или са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

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

приносителя се издава документ. 

 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

 Всеки участник в публичното състезание следва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, и има право да представи само една оферта за всяка от 

обособените позиции.  

 

РАЗДЕЛ V.  ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

1. Разглеждане на офертите. 

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол с данните по ал. 1. 

Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

Комисията разглежда офертите в ст.203 на СУ „Св. Климент Охридски“, с адрес: 

град Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 72 на посочените в обявлението дата и час. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени 

чрез съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. Получените оферти се отварят на публично 

заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, 

подготвен от комисията.  
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В случай, че лицето, което управлява или представлява участника не присъства при 

отваряне на офертите, е необходимо представителят на участника да удостовери 

представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди 

отваряне на офертите. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение 

и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри".  

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

горните действия. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в 

протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице 

не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от 

посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде 

подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или 

участника. 

 След изтичането на определения  срок, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на 

проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не 

могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.  

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, което подлежи на 

оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането.  

Обосновката може да се отнася до:  

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните 

услуги или на строителния метод;  

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението 

на строителството;  
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът 

не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по 

смисъла на чл. 107 от ДФЕС.  

 

2. Комисията прави предложение за отстраняване от участие в процедурата 

участник: 

2.1. който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се 

съгласно документацията за участие; 

2.2. по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП; 

2.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя; 

2.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията. 

Участниците в процедурата са длъжни в процеса на провеждането й да уведомят 

Възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал.1 от ЗОП в 3 /три/ дневен 

срок от настъпването им. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. 

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за 

съответствието на предложенията с предварително обявените условия. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от 

ППЗОП 

 

3. Критерий за възлагане на поръчката.  

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най – 

изгодната оферта. Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на 

критерий „най-ниска цена”. 

 На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена. Комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, при критерий за възлагане най-ниска цена и тази цена се предлага в две или 

повече оферти. 

4. Комисията съставя доклад за извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите, в който се посочват номер и 
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дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, 

оценката и класирането на офертите и се описват предложенията на комисията за 

вземане на решение от възложителя. Възложителят утвърждава протокола по реда на 

чл. 106 от ЗОП. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата  

5. Основания за прекратяване на процедурата: 

 Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи; 

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на 

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

РАЗДЕЛ VІ.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР. 
 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. За изпълнител на всяка обособена 

позиция ще бъде определен участникът, за когото са изпълнени следните условия: 

- офертата му е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане;  

- за когото не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в 

случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;  

- отговаря на критериите за подбор.  

След приключване работата на комисията и в 10-дневен срок от утвърждаване на 

протокола, възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за 

прекратяване на процедурата. Решенията се изпращат в един и същи ден на участниците и 

се публикуват в профила на купувача. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 

от ЗОП;  
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2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за 

третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на 

обявената поръчка; 

 Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от горните условия, или 

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

  В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за 

определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник 

за изпълнител. 

  Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор 

се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и 

са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 

на 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяване, когато определеният за изпълнител е 

единственият заинтересован участник. 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение 

на случаите, предвидени по закон. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство. 

Доказване на липсата на основания за отстраняване: 

Съгласно чл. 58 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване 

участникът, избран за изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ /по изброените по – горе точки/, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 

такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 

държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава  

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП изпълнителят сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 

поръчка.  
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Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 

създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 

РАЗДЕЛ VІІ.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. 
 

1. Подлежащи на обжалване актове. 

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат 

и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или 

участието на лица в процедурата. 

 

2. Подаване на жалба. 

2.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 

2.2. Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия и 

бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 

3. Срокове 

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците 

следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП. 

 

4. Приоритет на документи. 

При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

1) Обявление за обществената поръчка; 

2) Техническата спецификация и приложенията към нея; 

3) Указания за подготовка на офертата; 

4) Проект на договор. 

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички 

въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет 

имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

 

5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила 

в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва: 

 

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; 

Интернет адрес: www.nap.bg 

5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 
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Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица № 2 

Телефон: 02 8119 443 

 

6. Други указания. 

 За неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

 

                                 РАЗДЕЛ VІІІ. ОБРАЗЦИ. 
 

1. ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя – Образец № 1; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 

3. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2.1;  

4. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец  № 3; 

5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4; 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

Образец № 5 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 6; 

8. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител - Образец № 7; 

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП - Образец № 8; 

10.  Опис на приложените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП – Образец № 9; 

 

 

 

Приложения: 

Техническа спецификация. /Приложение №  1/ 

Проект на договор /Приложение № 2/ 


