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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14673-2019:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Услуги на обществения пътен транспорт
2019/S 008-014673

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Общинна Костинброд
000776363
ул. Охрид № 1
Костинброд
2230
България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни
програми и проекти“ и главен юрисконсулт
Телефон:  +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 72168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18465

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската
транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания
Референтен номер: ОП-2018-5

II.1.2) Основен CPV код
60112000

II.1.3) Вид на поръчка
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Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската
транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания, приложени
в техническите спецификации и представляващи неразделна част от документацията. Възлаганият
обществен превоз се осъществява по транспортни схеми, утвърдени със Заповед № РД-08-18/19.1.2017
г. на министъра на транспорта и с решение № 738/31.5.2018 г. на Общински съвет — гр. Костинброд, и са
обособени в 2 дейности:
— дейност 1 „Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема,
общо 52 маршрутни разписания“,
— дейност 2 „Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо
26 броя маршрутни разписания“.
Услугите следва да се извършват в съответствие с действащото законодателство, уреждащо превоза на
пътници по утвърдени маршрутни схеми.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 893.76 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
60112000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Посочените в техническата спецификация населени места и маршрути в община Костинброд и Столична
община

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми,
квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания от техническите спецификации,
обособени в:
1. Дейност 1: по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, общо 52 маршрутни
разписания по междуселищни автобусни линии:
1) София—Петърч, по 19 бр.;
2) София—Царичина по 5 бр.;
3) София—Градец по 2 бр.;
4) София—Драговищица, по 20 бр.;
5) София—мина „Чибаовци” по 6 бр.
2. Дейност 2: по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо 26 маршрутни
разписания по междуселищни автобусни линии:
1) Опицвет—Петърч, изпълняват се целогодишно в делнични дни, общо 15 бр.;
2) Опицвет—Петърч, изпълняват се целогодишно в празнични и почивни дни (10 празнични и 105
почивни дни), общо 11 бр.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество (ЕКС) (с подпоказатели „Екологичност“, „Комфорт“, „Социалност“) /
Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Екологичност“ — Е (в точки за осреднен показател по скала
за екологични категории на оферирани автобуси) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Опит“ — О (в точки по скала в методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Възраст на автобусите“ — В (в точки по скала в методиката
за сумарен показател) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Комфорт“ — К (допълнителни услуги и оборудване, в точки по
скала в методиката за осреднен сумарен показател) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Социални облекчения“ — СО (в точки по скала в
методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Интеграция на хора с увреждания“ — ИХУ (в точки по скала в
методиката) / Тежест: 6
Критерий за качество - Име: Подпоказател „Оборудване за превоз на трудноподвижни лица“ — ТПЛ (в
точки по скала в методиката) / Тежест: 4
Цена - Тежест: 60

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Срещу изключителното право да извършва обществената услуга за пътнически превоз изпълнение
има право да получава компенсации за извършване на безплатни и по намалени цени пътувания на
определени категории пътници по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи.

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 188-424951

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 200 от 31.12.2018 г.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424951-2018:TEXT:BG:HTML
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Наименование:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската
транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
09/01/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Автобусни превози — Костинброд ООД
122069288
ул. Обединена № 1А
Костинброд
2230
България
Телефон:  +359 896703833
Електронна поща: kostinbrodbus@abv.bg 
Факс:  +359 896703833
код NUTS: BG412
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 893.76 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 893.76 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Финансирането се извършва от приходи на изпълнителя от продажба на билети и карти, от бюджета
на възложителя — със средства от държавния бюджет чрез компенсации за извършени безплатни и
по намалени цени пътувания за определени категории пътници, по реда на Наредба на предоставяне
средства за компенсиране на намалени приходи от прилагане на цени за обществени пътнически
превози по нерентабилни автобусни линии и със средства от общински бюджет с решение на общински
съвет като помощи за пътувания на определени категории пътници. Информация и документи се
публикуват в профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18465

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18

mailto:kostinbrodbus@abv.bg
http://kostinbrod.bg/archives/18465
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София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата,
на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, съгласно чл. 197, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при общинска администрация“ —
община Костинброд
ул. Охрид № 1
Костинброд
2230
България
Телефон:  +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/18465

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/01/2019
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