
Партида: 00035 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (всрсия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rPPPaop.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.t3g 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: 
Изходящ номер: 08-00-10 от дата 14/01/2015 
Коментар на възложителя: 
Публичната покана, Технически спецификации, образци на 
документите и проект на договор са публикувани на профила на 
купувача www.kostinbrod.bg, раздел публични покани на интернет 
страницата на община Костинброд http//www.kostinbrod.bg 

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Костинброд 
Адрес 
ул. "Охрид" № 1 
Град Пощенски код Страна 
Костинброд 2230 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Костинброд, гр. 0721 68752 ; 0721 68786 
Костинброд, ул. Охрид 1 
Лице за контакт (може и повече от едно лице 
Ренета Заркова - старши експерт" ИРТ", Ангел Милчев -
юрисконсулт, Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт 
E-mail Факс 
obshtina@kbrod.net 0721 68777 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.kostinbrod.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.kostinbrod.bg 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
•Строителство Q Доставки Ю Услуги 
Кратко описание 
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от 
населеното място, в което живеят до най-близкото детско 
заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията 
на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година" с три обособени 
позиции: обособена позиция N'1: „Извършване на специализиран 
превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на 
задължителна подготовка на територията на община Костинброд; 
обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на 
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ученици до шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър 
Берон" на община Костинброд"; обособена позиция №3: „Извършване 
на специализиран превоз на ученици до шестнадесет годишна 
възраст до средищно ОУ „Отец Паисий" - с. Петърч, община 
Костинброд". 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 60000000 ЕА02, ЕАОЗ, GB04, МАОЗ, ТА39 

РАЗДЕЛ III 
Количество или обем (Когато е приложимо) 
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-
годишна възраст на територията на община Костинброд за периода 
от 01.02.2015г. до 01.02.2016г.по следните направления: 
За обособена позиция I: 
гр.Костинброд (1район)- ЦДГ „Виолина" с.Петърч - 0ДЗ"Радост" 
гр.Костинброд II-ви район -0ДЗ"Пролет" гр.Костинброд II-ви район 
- филиал ОДЗ"Пролет"с.Голяновци 
За обособена позиция II: 
с. Царичина - с. Градец - НУ „Отец Паисий" с.Драговищица - с. 
Голяновци - СОУ „Петър Берон" гр. Костинброд 
За обособена позиция III: 
с. Богьовци - с. Безден - с. Опицвет -ОУ „Отец Паисий" с.Петърч 
- гарата с. Петърч - ОУ „Отец Паисий" с. Петърч 
Движението на специализирания автобусен транспорт за превоз на 
деца и учениципредмет на настоящата обществена поръчка, по 
обособените позиции се осъществява по маршрутни разписания-в 
приложение към поканата.За обособена позиция I: 
•Маршрутно разписание № 1, обслужващо 4 6 бр. деца 
•Маршрутно разписание № 2, обслужващо 28 бр. деца 
За обособена позиция II: 
• Маршрутно разписание № 3, обслужващо 33 бр. ученици, 
• Маршрутно разписание № 4, обслужващо 33 бр. ученици 
За обособена позиция III: 
• Маршрутно разписание № 5, обслужващо 21 бр. ученици, 
Изискванията за изпълнение на услугите по настоящата обществена 
поръчка са подробно описани в Техническите спецификации -
Приложение 1 към поканата.Обща прогнозна стойност за 
обществената поръчка е 55 305,25 (петдесет и пет хиляди триста и 
пет лева и двадесет и пет) лв. без ДДС, разделена по обособени 
позиции, както следва: 
За първа обособена позиция - прогнозна стойност 17017,00 лв. без 
ДДС 
За втора обособена позиция- прогнозна стойност 29279,25 лв. без 
ДДС 
За трета обособена позиция - прогнозна стойност 9009,00 лв. без 
ДДС 
Прогнозна стойност 

Място на извършване 
община Костинброд код NUTS: 

BG412 
Изисквания за изпълнение на поръчката 
Участници в процедурата могат да бъдат български и/или 
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чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения 
между тях. Участниците следва да отговарят на условията на 
Възложителя, съгласно техническите спецификации, разпоредбите на 
ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба.В процедурата за 
възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който 
отговаря на разпоредбата на чл. 47 от ЗОП;Когато участникът 
предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, 
изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за 
подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се 
представят за всеки от тях.Всеки участник в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, 
дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и 
какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в 
изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на 
подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че 
отговаря за действията и/или бездействията на всеки от 
подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.Лице, 
което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата 
на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта.Участникът да притежава Лиценз за извършване на обществен 
превоз на пътници на територията на Република България или 
Лиценз за извършване на международен превоз на пътници и 
товари.Участникът да разполага с минимум един брой основен 
автобус и един брой резервен автобус - технически изправни 
(собствени, наети и/или на лизинг или ползвани на друго 
основание) за изпълнение на маршрутните разписания, включени в 
обособената позиция, за която участникът участва. В случай, че 
участникът участва за повече от една обособена позиция в 
настоящата обществена поръчка, съотношението на основните към 
резервните автобуси е 2 към 1.Участникът да има изпълнен минимум 
един договор за услуги за обществен превоз на пътници през 
последните три години (2012, 2013, 2014 г.).Участникът да 
разполага с лица за извършването на услугата, отговарящи на 
изискванията на чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. 
за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България. Подадената от участника оферта се представя 
в запечатан непрозрачен плик. Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние на 
участниците. Брой изискуем седящи места за автобусите предлагани 
от участниците по съответните обособени позиции, е както 
следва:*3а обособена позиция 1 - 3 6 седящи места за автобуср,*3а 
обособена позиция II- 32 седящи места за автобус, »3а обособена 
позиция III - 21 седящи места за автобус. . По всяка обособена 
позиция, по която участва, участникът трябва да разполага със 
минимум 1 /един/ водач на пътно превозно средство за 
специализиран превоз на ученици, който да отговаря на следните 
минимални изисквания: 
а) да притежава свидетелство за управление, валидно за категория 
„D" пътно превозно средство; 
б) да притежава най-малко 2 /две/ години професионален опит като 
водач на автобус; 
в) да е на възраст, не по-малка от 25 /двадесет и пет/ години. 
г) да притежава картата за квалификация на водача, издадена по 
реда на Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на 
обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари 
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и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване 
на начална квалификация. 
Дадено лице може да бъде предложено за водач на пътно превозно 
средство за специализиран превоз на ученици за не повече от една 
обособена позиция. 

Критерий за възлагане 
най-ниска цена • икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 26/01/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00 
Европейско финансиране Да • Не й 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 
26.01.2015 г. от 11:00 часа, на което могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. Подаването и 
отварянето на оферти се осъществява на адреса на възложителя на 
адрес: гр.Костинброд, ул.Охрид"№1 

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, 
включително Публичната покана с приложение към нея на Технически 
спецификации, проект на договор и образци за попълване са 
налични в профила на купувача, раздел Публични покани -
www.kostinbrod.bg 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 23/01/2015 дд/мм/гггг 
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Версия за печат 

BG-Костинброд 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: Ренета Заркова - старши експерт"ИРТ", Ангел 
Милчев - юрисконсулт, Снежа Трендафилова - главен юрисконсулт, Република България 
2230, Костинброд, Тел.: 0721 68752; 0721 68786, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 
Място/места за контакт: Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид 1 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg. 
Адрес на профила на купувача: www.kostinbrod.bg. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което 
живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на 
територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година" с три обособени позиции: 
обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест 
годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община 
Костинброд; обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „Д-р Петър Берон" на община Костинброд"; 
обособена позиция №3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст до средищно ОУ „Отец Паисий" - с. Петърч, община Костинброд". 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPW. 

60000000 (ЕА02, ЕАОЗ, GB04, МА03, ТА39) 

Описание: 
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) (За деца, За юноши , 
Годишно , За автобуси , За разписания ) 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на 
територията на община Костинброд за периода от 01.02.2015г. до 01.02.2016г.по следните 
направления: За обособена позиция I: гр.Костинброд (1район)- ЦДГ „Виолина" с.Петьрч -
ОДЗ"Радост" гр.Костинброд И-ви район -ОДЗ"Пролет" гр.Костинброд П-ви район - филиал 
ОДЗ"Пролет"с.Голяновци За обособена позиция II: с. Царичина - с. Градец - НУ „Отец 
Паисий" с.Драговищица - с. Голяновци - СОУ „Петър Берон" гр. Костинброд За обособена 
позиция III: с. Богьовци - с. Безден - с. Опицвет-ОУ „Отец Паисий" с.Петьрч - гарата с. 
Петърч - ОУ „Отец Паисий" с. Петърч Движението на специализирания автобусен транспорт 
за превоз на деца и учениципредмет на настоящата обществена поръчка, по обособените 
позиции се осъществява по маршрутни разписания-в приложение към поканата.За обособена 
позиция I: Маршрутно разписание № 1, обслужващо 46 бр. деца Маршрутно разписание № 2, 
обслужващо 28 бр. деца За обособена позиция II: Маршрутно разписание № 3, обслужващо 
33 бр. ученици, Маршрутно разписание № 4, обслужващо 33 бр. ученици За обособена 
позиция III: Маршрутно разписание № 5, обслужващо 21 бр. ученици, Изискванията за 
изпълнение на услугите по настоящата обществена поръчка са подробно описани в 
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Техническите спецификации - Приложение 1 към поканата.Обща прогнозна стойност за 
обществената поръчка е 55 305,25 (петдесет и пет хиляди триста и пет лева и двадесет и пет) 
лв. без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: За първа обособена позиция -
прогнозна стойност 17017,00 лв. без ДДС За втора обособена позиция- прогнозна стойност 
29279,25 лв. без ДДС За трета обособена позиция - прогнозна стойност 9009,00 лв. без ДДС 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

55305 BGN 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

община Костинброд 

NUTS: 

BG412 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или 
юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията 
на Възложителя, съгласно техническите спецификации, разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 
приложимата нормативна уредба.В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да 
участва всеки, който отговаря на разпоредбата на чл. 47 от ЗОП;Когато участникът предвижда 
участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата 
документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, 
а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5,6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.Всеки 
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, 
дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и 
видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на 
работи/задачи на подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за 
действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или 
бездействия.Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.Участникът да притежава Лиценз за 
извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или 
Лиценз за извършване на международен превоз на пътници и товари.Участникът да разполага 
с минимум един брой основен автобус и един брой резервен автобус - технически изправни 
(собствени, наети и/или на лизинг или ползвани на друго основание) за изпълнение на 
маршрутните разписания, включени в обособената позиция, за която участникът участва. В 
случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция в настоящата обществена 
поръчка, съотношението на основните към резервните автобуси е 2 към 1 .Участникът да има 
изпълнен минимум един договор за услуги за обществен превоз на пътници през последните 
три години (2012, 2013, 2014 г.).Участникът да разполага с лица за извършването на услугата, 
отговарящи на изискванията на чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен 
превоз на пътници и товари на територията на Република България. Подадената от участника 
оферта се представя в запечатан непрозрачен плик. Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците. Брой изискуем 
седящи места за автобусите предлагани от участниците по съответните обособени позиции, е 
както следва:»3а обособена позиция 1 -36 седящи места за автобуср,*За обособена позиция II-
32 седящи места за автобус, «За обособена позиция III - 21 седящи места за автобус.. По 
всяка обособена позиция, по която участва, участникът трябва да разполага със минимум 1 
/един/ водач на пътно превозно средство за специализиран превоз на ученици, който да 
отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава свидетелство за управление, 
валидно за категория „D" пътно превозно средство; б) да притежава най-малко 2 /две/ години 
професионален опит като водач на автобус; в) да е на възраст, не по-малка от 25 /двадесет и 
пет/ години, г) да притежава картата за квалификация на водача, издадена по реда на Наредба 
№ 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на 
пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на 
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начална квалификация. Дадено лице може да бъде предложено за водач на пътно превозно 
средство за специализиран превоз на ученици за не повече от една обособена позиция. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

26/01/2015 10:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 26.01.2015 г. от 11:00 часа, на 
което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица 
при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 
Подаването и отварянето на оферти се осъществява на адреса на възложителя на адрес: 
гр.Костинброд, ул.Охрид"№1 Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, 
включително Публичната покана с приложение към нея на Технически спецификации, 
проект на договор и образци за попълване са налични в профила на купувача, раздел 
Публични покани - www.kostinbrod.bg 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

23/01/2015 
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