
BG-Ямбол 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Номер на обявата 

1444 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 

06.07.2017 г.  

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000961480 

BG343, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, гр. Ямбол ул. Стефан Караджа 

№72 СУ Св.Климент Охридски, За: Пламен Иванов Марчев, България 8600, Ямбол, Тел.: 089 

4442917, E-mail: soukoyambol@mail.bg, Факс: 046 664095 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://souko-yambol.eu. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha. 

Обект на поръчката 

Услуги 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

69948.45 лв. без ДДС 

 

Предмет на поръчката 

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

подлежащи на задължително обучение през учебната 2017/2018 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 / - 36 758.70 лв.(тридесет и шест хиляди, седемстотин петдесет и осем лева, 

седемдесет стотинки) лева без ДДС.  

2/ гр. Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол – 149 км. / 28 – местен 

автобус / - 33 189.75 лв.(тридесет и три хиляди, сто осемдесет и девет лева, седемдесет и пет 

стотинки) лева без ДДС. 

 

mailto:soukoyambol@mail.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066019&PHPSESSID=53d157cfb19b6328c3414069651d5c75&tab=&act=&header=&header=print
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066019&PHPSESSID=53d157cfb19b6328c3414069651d5c75&tab=&act=&header=&header=print


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

60130000 

Описание:  

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници  

 

Срок за получаване на офертите 

13/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от европейските фондове и програми  
НЕ 

 

Друга информация 

Участникът трябва да притежава и представи: 1. Лиценз за извършване на обществен превоз 

на пътници и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към лиценза издадени 

от МТИТС или копие на лиценз на Общността и заверени копия към него, съответстващи на 

броя на предложените за участие автобуси. 2. Списък на техническото оборудване, което ще 

бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружена 

със свидетелства за регистрация на МПС, описани в декларацията, конролен талон за 

преминат годишен технически преглед, копия от удостоверенията за техническа изправност 

на ППС (част І, буква А и част ІІ) на автобусите и др. В списъкът следва да бъдат посочени 

марка, модел, рег. номер, екологичност. В случай, че МПС не са собственост на участника, 

същият трябва да представи доказателства, че МПС са на разположение на участника за срока 

на поръчката. 3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 

професионалната компетентност на лицата. Към списъка участникът прилага за всеки 

посочен в него водач на МПС задължително: а. Карта за квалификация на водач на МПС; б. 

Свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; в. Удостоверение за 

психологическа годност. 4. Участникът трябва да разполага поне с едно основно МПС за 

всяка обособена позиция, за която участва. Документът за разположение на МПС трябва да е 

със срок най-малко до изтичане срока на поръчката. 5. Участникът трябва да има опит в 

извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – минимални 

изисквания – всеки участник трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 

от датата на подаване на офертата, по една услуга с предмет: „Извършване на специализиран 

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

през учебна година по утвърдени маршрутни разписания“. 6. Броят на водачите на МПС 

трябва да съответства на броя на обособените позиции, за които участника подава оферта. 

Един водач не може да бъде посочван за повече от една обособена позиция. 

 

Дата на изпращане на настоящата информация 

06/07/2017  (дд/мм/гггг) 
 


