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BG-Ихтиман
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СОУ „Христо Ботев” Ихтиман, гр. Ихтиман, обл. Софийска, ул. "Цар Освободител"
76, За: Иванка Пелтекова, България 2050, Ихтиман, Тел.: 089 3615050, E-mail:
v_peltekova@abv.bg, Факс: 0724 82176
Място/места за контакт: гр. Ихтиман, обл. Софийска, ул. "Цар Освободител" 76
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sou-ihtiman-bg.com.
Адрес на профила на купувача: www.sou-ihtiman-bg.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
«Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца
подлежащи на задължително обучение от СОУ „Христо Ботев” Ихтиман през
учебната 2013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на
община Ихтиман по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 «Превозване на
ученици от селата 1. Живково, Веринско, 2. Черньово и Полянци 3. Стамболово, до
СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман и обратно по предварително уточнени графици и
маршрути» с автобуси до 22 места ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 «Превозване на
ученици от с. Мирово до СОУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман с таксиметров превоз и
обратно по предварително уточнени графици и маршрути»
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
60130000
Описание:
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Обособена позиция 1: Прогнозна стойност на поръчката – 32 000 лв. 1. Ихтиман –
Живково – Веринско – Живково – Ихтиман – по 4 курса по 22,0 км дневно с автобус
до 22 места за двата учебни срока на учебната 2013/2014 година 2. Ихтиман –
Полянци – Ихтиман – 4 курса по 18,2 км дневно с автобус до 22 места за двата учебни
срока на учебната 2013/2014 година 3. Ихтиман – Стамболово – Ихтиман – 4 курса
дневно по 10,0 км с автобус до 22 места за първия учебен срок и 5 курса за втория
учебен срок на учебната 2013/2014 година Обособена позиция 2: Прогнозна стойност
на поръчката 5400 лв. 1. Ихтиман – Мирово – Ихтиман – 4 курса дневно по 8,4 км с
таксиметров превоз през първия учебен срок и 4 курса по 8,4 км през втория учебен
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срок на учебната 2013/2014 година
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
37400 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ОБЩИНА ИХТИМАН
NUTS:
BG412
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
Списък на документите: 1. Заявление за участие; 2. Документи, издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал1, т.1 от
ЗОП 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– по образец на
възложителя 4. Ценова оферта – по образец на възложителя 5. Документ за
регистрация на юридическо лице – копие; 6. Удостоверение за актуално състояние
или единен идентификационен код – за българско юридическо лице документ за
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство 7.
Валиден Лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта –
копие; 8. Удостоверения за ППС за обществен превоз на пътници на територията на
Република България – копие; 9. Удостоверение за техническа изправност на ППС
(където е посочено, че автобусът е годен за извършване на превоз на деца и ученици
-Приложение №9, допълнение 2) – копие; 10. Контролни талони към знака за
периодичен преглед за проверка на техническата изправността пътното превозно
средство и карта за допълнителен преглед – копие; 11. Регистрационни талони на
автобусите – копие; 12. Документ за собственост на МПС или договори за наем или
за лизинг на транспортните средства – копие; 13. Застраховка „Гражданска
отговорност” на автобусите и застраховка „Злополука на пътници”, с които ще се
изпълнява поръчката – копие; 14. Документ за осигурена база за осъществяване на
сервизно обслужване на автобусите – копие; 15. Документ за осигурен технически
пункт за извършване на периодичен технически преглед – копие; 16. Документ за
осигурено медицинско обслужване на водачите на автобуси за извършване на
предпътен медицински преглед – копие; 17. Списък на правоспособните водачи на
автобуси, съдържащи имена, образование и придружен от документи доказващи
професионалната им квалификация; Б. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Списък на
документите: 1. Заявление за участие; 2. Документи, издадени от компетентен орган,
за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал1, т.1 от ЗОП 3. Декларация
за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– по образец на възложителя 4.
Ценова оферта – по образец на възложителя 5. Документ за регистрация на
юридическо лице – копие; 6. Удостоверение за актуално състояние или единен
идентификационен код – за българско юридическо лице документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство 7. Валиден Лиценз
за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта – копие; 8.
Удостоверение за техническа изправност на ППС 9. Застраховка „Гражданска
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отговорност” на автомобила и застраховка „Злополука на пътници”, с които ще се
изпълнява поръчката – копие; 10. Свидетелство за управление на МПС 11.
Свидетелство за регистрация на МПС 12. Разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници 13. Удостоверение за психологическа годност 14. Удостоверение
на водач на лек таксиметров автомобил 15. Удостоверение за професионална
компетентност
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
21/08/2013 10:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
www.sou-ihtiman-bg.com
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
21/08/2013
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