
Партида: 00069 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aoP.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА П О К А Н А  
ДЕЛОВОДНА ИНФ ОРМ АЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00069 
Поделение:_______
Изходящ номер: 83-00-377 от дата 16/10/2014 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ
LI) Наименование, адреси и място/места 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 62121
Лице за контакт (може и повече от едно лице'
С. Дериволков, нач. отдел "Правен"
E-mail Факс
derivolkov@nova-zagora.org 0457 64103
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nova-zagora.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http ://zop.nova-zagora.org/invitation-file/33

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□Строителство____________РДоставки_____________ ЕЗ Услуги_______________
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 терминологичен речник ( С Р У ) _____________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет ________  60100000
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РАЗДЕЛ III____________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Обемът на поръчката включва 7 обособени позиции, включващи 
определена група автобусни линии,детайлно описани в 
документацията за участие.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000 Валута: BGN___________________________________________________ _
Място иа извършване
Община Нова Загора код NUTS:

_________________________________________________________________BG342_________
Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение 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. Заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите 
на участника за последните 3 /три/ години /2011, 2012 и 2013/;
4. Нотариално заверено 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, бр. 44 от 2011 г.), придружен от удостоверения на ППС 
за обществен превоз на пътници на територията на Р България.
5. Справка /Образец № 2/ за МПС, с които 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 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, за всяка обособена позиция се 
предлага минимален брой автобуси, посочен в документацията за 
участие. 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 
M2, M3 клас В над 14 места. Всички автобуси да бъдат оборудвани 
с отоплителна система.
6. Списък /Образец № 3/ на екип за изпълнение 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
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водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за
условията и реда за провеждане 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.
7. Документ, удостоверяващ собствеността или ползването на 
собствена или наета гаражна площ;
8. Документи за наличието на собствена или наета сервизна база 
или сключен договор за техническо обслужване на автобусите.
9. Копие от договор за извършване на предпътен медицински
преглед на водачите.
10. Копие от договор за извършване на предпътен технически 
преглед на превозните средства.
11. Копие от договор /предварителен/ със съответната автогара, 
предвидена в маршрутното разписание. Всички превозвачи по 
автобусни линии задължително използват автогарите и автоспирките 
по изпълнявания маршрут и спазват установеното разписание.
12. Декларация за запознаване с проекта на договор /образец №
4/.
13. Проект на договор.
14. Техническо предложение /образец № 5/.
15. Предложена цена /образец № 6/.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице минималното изискване се прилага за обединението 
като цяло и декларацията се подписва от лицето, което е 
упълномощено от членовете на обединението.
Документите по т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 се заверяват с подпис на 
участника и мокър печат.
Критерий за възлагане
□най-ниска цена_________________________^икономически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
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 изпълнение на поръчката, 
оборудвани за превоз на трудноподвижни лица - 20 точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 27/10/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00
Европейско финансиране Да □  Не ЕЗ
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
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
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изискванията на възложителя се допускат до оценка.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП, на 28.10.2014 г., в 14:00 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 (включително)
Дата: 27/10/2014 дд/мм/гггг ________________________________________________
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