АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
е-таН: гор@эор,Ьд , е-гор@аор.Ьд
интернет адрес: вШх/Муууу.аор.Ьд

АО П
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Дсловодна информация
Партида на възложителя: 00069
Поделение:________
Изходящ номер: 83-00-259 от дата 30/09/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адрсси н място/мсста за контакт:
Възложител

Община Нова Загора
Адрес

ул. 24 май № 1
Град

Пощенски код

Страна

Нова Загора

8900

България

Място/места за контакт

Телефон

Община Нова Загора

0457 62164

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел Правей
Е-таП

Факс

01да пЪ@а!^.Ъд

0457 64103

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

иии.поуа-гадога.огд
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
по каната):
Ьббр :/ / г о р . поVа-2 адо^а .огд/хпутбабтоп-ГИе/Зб

РАЗДЕЛ II
Обскт на порьчката
□Строителство_____________ □ До ставки________________ ЮУслуги__________________
Кратко описание
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинската, областната и републиканската транспортна схема на
територията на община Нова Загора"
Общ термниологичен речиик (СРУ)________________________________________________
Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет_________________ 60100000____________________________________________

РАЗДЕЛ III____________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Обемът на поръчката включва 7 обособени позиции, включващи
определена трупа автобусни линии, детайлно описани в
документацията за участие.
Прогнозна стонност
(в цифри): 21350 Валута: ВОИ______________________________________________________
М ясто на извърш ване
Община Нова Загора
код >ШТ8:
____________________________________________________________________ В0342_________
И зисквания за изпълнеиие на поръчката
За изпълнеиие на поръчката участниците представят следните
документи:
1. Административни сведения - /Образец № 1/;
2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен
код съгласно чл . 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; нотариално
заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице.
3. Копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници
на територията на Република България или лиценз на Общността по
чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда, за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, б р .
44 от 2011 г.), придружен от удостоверения на ППС за обществен
превоз на пътници на територията на Р България.
4. Справка /Образец № 2/ за МПС, с конто ще се изпълнява
поръчката с приложени към нея заверени копия на:
- свидетелство за регистрация на МПС;
- удостоверенията за техническа изправност на пътните превозни
средства, описани в справката;
- контролния талон за периодичен технически преглед;
- документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност" за
МПС и задължителна застраховка „Злополука на пътниците" на
превозвача;
- заверени копия от договорите за наем или лизинг, ако
предлаганите автобуси не са собственост на участника;
Справката се подава в толкова екземпляра, за колкото обособени
позиции участва участника.
Минимални изисквания по т . 4:
Необходим брой автобуси за изпълнеиие на поръчката:
За обособена позиция №1:
1 бр. автобус категория М2, М3 клас II или клас III;
1 б р . автобус категория М2,М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1 бр.
За обособена позиция №2
2бр. автобуси категория М2,М3 клас II или клас III;
1 бр. автобус категория М2, М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1бр.
За обособена позиция №3
1 бр. автобус категория М2, М3 клас II или клас III;
1 б р . автобус категория М2,М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1 бр.
За обособена позиция № 4.

“4 бр. автобуси категория М2,М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1 бр.
За обособена позиция № 5.
5бр. автобуси категория М2,М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус 1 бр.
За обособена позиция № 6.
1бр.автобус категория М2,М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1бр.
За обособена позиция № 7.
1бр.автобус категория М2, М3 клас В над 14 места;
Резервен автобус - 1бр.
За всяка автобусна линия участникът посочва марка, модел и
регистрационен номер на основния/те автобус/и и марка, модел и
регистрационен номер на резервния автобус. Резервните автобуси
за всяка обособена позиция следва да бъдат категория М2, М3 клас
В над 14 места. Всички автобуси да бъдат оборудвани с
отоплителна система,
5. Списък /Образец № 3/ на екип за изпълнеиие на поръчката, като
за всеки посочен от участника водач задължително се прилагат:
- Свидетелство за управление, валидно за съответната категория
МПС;
- Карта за квалификация, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №41 от
04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на
водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за
условията и реда запровеждане на изпитите за придобиване на
начална квалификация, издадена от Министъра на транспорта.
- Копие от трудов договор. Актуалността на трудовия договор се
доказва с копие от трудова книжка на водача.
Забележка: Броят на водачите на МПС трябва да съответства на
броя на основните автобуси за обслужване на автобусните линии,
за които се участва, без водач за резервния автобус.
6. Документ, удостоверяващ собствеността или ползването на
собствена или наета гаражна площ;
7. Документи за наличието на собствена или наета сервизна база
или сключен договорза техническо обслужване на автобусите.
8. Копие от договор за извършване на предпътен медицински
преглед на водачите.
9. Копие от договор за извършване на предпътен технически
преглед на превозните средства.
продължава в "Допълнителна информация"
Критерий за възлагапе
□ най-ниска цена__________________________ ^икономически_най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на оферткте
1. Средна цена на един пътникокилометър за съответната обособена
позиция - 60 точки;
2. Екологичност на превозните средства - 20 точки;
3. Брой предложени основни МПС за изпълнеиие на поръчката,
оборудвани за превоз на трудноподвижни лица - 20 точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 12/10/2015 дд/мм/гпт
Европейско фннансиранс

Час: 17:00

Да □ Не И

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

10. Копие от договор /предварителен/ със съответната автотара,
предвидена в маршрутното разписание. Всички превозвачи по
автобусни линии задължително използват автогарите и автоспирките
по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание.
11. Декларация за запознаване с проекта на договор /образец №
4/.
12.Техническо предложение /образец № 5/.
13. Предложена цена /образец № 6/.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице минималното изискване се прилага за обединението
като цяло и документите се подписват от лицето, което е
упълномощено от членовете на обединението.
Представените копия от документи се заверяват с подпис на
участника и мокър печат.
Условията в образците са задължителни за участниците и не могат
да бъдат променяни от тях.
При непредставяне на някой от изискваните документи или промяна
в образците, ценовото предложение на участника не се разглежда.
Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са
публикувани на "Профил на купувача"
Ьббр://гор.поуагадога.огд/1пУ1баб1оп-^11е/58
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинската, областната и републиканската транспортна схема на
територията на община Нова Загора", в деловодството на Община
Нова Загора. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
След постъпване на офертите, назначената от възложителя комисия
проверява съответствието им с предварително обявените изисквания
на възложителя, след което офертите, които съответстват на
изискванията на възложителя се допускат до оценка.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на ч л . 68,
ал. 3 от ЗОИ, на 13.10.2015 г., в 09:00 часа, в заседателната
зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова
Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.____________________________
РАЗДЕЛ IV____________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включитслио)
Дата: 12/10/2015 дд/мм/гпт
_______

