
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ Обява 2017-1 ] 

Възложител: [Община Костинброд] 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00035 ] 
Адрес: [гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Ангел Милчев - ст. юрисконсулт] 
Телефон: [0721/68 710] 
E-mail: [angel milchev@abv.bg] 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги 
Предмет на поръчката: [„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 март 2018 година" с три 
обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна 
възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на 
община Костинброд"; 

Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст до приемно СУ „д-р Петър Берон", община Костинброд; 

Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община Костинброд". 

Кратко описание: [Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна 
възраст и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Костинброд за 
периода от подписване на договорите от избраните изпълнители до март 2018г. по 
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следните направления: 

За обособена позиция I: 

гр. Костинброд (1-ви район) - ДГ „Виолина" с. Петьрч - ДГ "Радост" гр. Костинброд П-ри 
район - ДГ "Пролет" гр. Костинброд I-ви район - филиал ДГ "Пролет" с. Голяновци; 

За обособена позиция II: 

с. Царичина - с. Градец - НУ „Отец Паисий" с. Драговищица - с. Голяновци - СУ „Д-р 
Петър Берон" гр. Костинброд; 

За обособена позиция III: 

с. Богьовци - с. Безден - с. Опицвет - ОУ „Отец Паисий" с. Петьрч - гарата с. Петьрч -
ОУ „Отец Паисий" с. Петьрч; 

Място на извършване: [Република България, Община Костинброд] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ Обща прогнозна стойност за 
обществената поръчка е 63 813,75 (шестдесет и три хиляди осемстотин и тринадесет 
лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

Номер на обособената позиция: За първа обособена позиция 

Наименование: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна 
възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на 
община Костинброд" 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС)-. [ 19 635,00 (деветнадесет хиляди шестстотин тридесет 
и пет) лв. без ДДС ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
Номер на обособената позиция: 
За втора обособена позиция-

Наименование: [„Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст до приемно СУ „д-р Петър Берон", община Костинброд "] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 33 783,75 (тридесет и три хиляди седемстотин 
осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС лв. без ДДС ] 

Номер на обособената позиция: 
За трета обособена позиция 

Наименование: [„Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна 
възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на 
община Костинброд"] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 395,00 (десет хиляди триста деветдесет и пет) лв. 
без ДДС ' I 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [не се изисква] 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Доказателства за 
упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП: 

Участникът следва да е регистриран за извършване на специализиран превоз на 
пътници, което изискване се удостоверява с един от следните документи: заверено от 
участника копие на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници съгласно чл.7 
от Закона за автомобилните превози и чл.10, ал.1 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за 
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, /обн., ДВ, 
бр. 101 от 23.11.1999 г., поел. доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г. изм., бр. 
42 от 3.06.2016 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г./ или декларация/удостоверение за 
наличието на регистрация за обществен превоз на пътници от компетентните органи, 
съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. 

2.2.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 
№ 4 1 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 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. 

Икономическо и финансово състояние: [не се изисква] 

Технически и професионални способности: [По всяка обособена позиция, по която 
участва, участникът трябва да разполага с минимум 1 /едно/ пътно превозно средство 
за специализиран превоз на ученици със съответно изискуем брой седящи места, 
което отговаря на следните изисквания: 

• да има издадено за него валидно удостоверение за техническа изправност; 
• да има издадено за него валидно удостоверение за преминат допълнителен 
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преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца или 
ученици; 

• да има валидна застраховка „Гражданска отговорност" и „Злополука на 
пътниците" 

• да е включено в регистъра на моторните превозни средства към лиценза на 
участника по чл.7 от Закона за автомобилните превози и чл.10, ал.1 от Наредба 
№ 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията 
на Република България, издадена от министъра на транспорта. 

Броя изискуем седящи места за автобусите предлагани от участниците по 
съответните обособени позиции, е както следва: 

• За обособена позиция 1 - 3 4 седящи места за автобус 
• За обособена позиция II- 32 седящи места за автобус 
• За обособена позиция III - 22 седящи места за автобус 

Забележка: За различните обособени позиции следва да се предложат 
различни пътни превозни средства. 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ ] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (15.02.2017г.) Час: (17:00) 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: 60 дни 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (16.02.2017г.) 

Място на отваряне на офертите: [административна сграда на Община Костинброд] 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): [ ] 

Дата на настоящата обява 
Дата: [08.02.2017г-1 
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