СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
2050/ Ихтиман, обл. Софийска, бул. “Цар Освободител” 76, тел. – 0893615050, факс -0724 / 821 76

http://www.sou-ihtiman-bg.com/

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към документация за участие в избор на изпълнител на услуга с предмет:
«Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст
и на деца подлежащи на задължително обучение от СУ „Христо Ботев”
Ихтиман през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни
разписания на територията на община Ихтиман
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :
Превозване на ученици от селата
1. Живково, Веринско,
2. Черньово и Полянци
3. Стамболово,
4. Мирово
до СУ „Христо Ботев” гр. Ихтиман и обратно по предварително уточнени
графици и маршрути» с автобуси до 22 места

Прогнозна стойност на поръчката – 50 000 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 2016/2017 година
2. Ихтиман – Полянци – Ихтиман – 4 курса по 18,2 км дневно с автобус до 22 места за
двата учебни срока на учебната 2016/2017 година
3. Ихтиман – Стамболово – Ихтиман – 4 курса дневно по 10,0 км с автобус до 22 места
за двата учебни срока на учебната 2016/2017 година
4. Ихтиман – Мирово – Ихтиман – 3 курса дневно по 8,4 км с автобус до 22 места
превоз през първия учебен срок и 3 курса по 8,4 км през втория учебен срок на
учебната 2016/2017 година

А. БРОЙ УЧЕНИЦИ до 16-годишна възраст и деца подлежащи на задължително
обучение от СУ „Христо Ботев” Ихтиман, за които се осигурява безплатен
транспорт за учебната 2016/2017 година
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Брой ученици
Маршрут

І смяна

ІІ смяна

Живково, Веринско
Черньово, Полянци
Стамболово
Мирово

11
15
20
3

16
13
13
3

Б. ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ
Б.1. За движението на автобусите от с.Живково и с.Веринско до СУ “Христо Ботев” –
гр. Ихтиман и обратно през 2016/2017 година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с.Живково - с.Веринско - с.Живково - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - СУ “Христо Ботев”
17.50ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - Автогара
19.30ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково – Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с.Живково - с.Веринско - с.Живково - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - СУ “Христо Ботев”
13.30ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - Автогара
18.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Живково – с.Веринско - с.Живково - Автогара
Б.2. За движението на автобусите от с. Черньово и с.Полянци до СУ “Христо Ботев”,
гр. Ихтиман и обратно през 2016/2017 година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара - с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СУ “Христо
Ботев”
17.50ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово – Автогара
19.30ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово – Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово - СУ “Христо
Ботев”
13.30ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово – Автогара
18.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Черньово - с.Полянци - с. Черньово – Автогара

Б.3. За движението на автобусите от с. Стамболово до СУ “Христо Ботев” – гр.
Ихтиман и обратно през 2016/2017 година
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І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с.Стамболово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово - СУ “Христо Ботев”
17.50ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
19.30ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с.Стамболово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово - СУ “Христо Ботев”
13.30ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
18.40ч. СУ “Христо Ботев”- с.Стамболово – Автогара
Б.4. За движението на автобусите от с. Мирово до СУ “Христо Ботев” – гр. Ихтиман и
обратно през 2016/2017 година
І УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с. Мирово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Мирово - СУ “Христо Ботев”
18.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Мирово – Автогара
ІІ УЧЕБЕН СРОК
7.00ч. Автогара – с.Стамболово - СУ “Христо Ботев”
12.40ч. СУ “Христо Ботев”- с. Мирово - СУ “Христо Ботев”
17,50ч. СУ “Христо Ботев”- с. Мирово – Автогара
В. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Общата продължителност на изпълнението на услугата: от 15.09.2016г. до
15.06.2017г.
В. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Общата продължителност на изпълнението на услугата: от 15.09.2016г.
до 15.06.2017г.
II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
При възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или
чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на
Република България и на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана
и настоящата документация.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с
лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП за обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, а именно:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл.108а,чл.159а - 159г,чл. 172, чл.192а,чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321,321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
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2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени са от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5;
5.е установено, че:
а)е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б)не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при
Изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.
245 и чл. 301 - 305
От Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган,
Съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с
лице, за което са налице следните обстоятелства, а именно:
1. е „свързано лице” по смисъла на Закона за обществените поръчки с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Необходими документи:
Валиден Лиценз за превоз на пътници, издаден от Министерство на транспорта –
заверено копие;
Удостоверения за ППС за обществен превоз на пътници на територията на
Република България – заверено копие
Удостоверение за техническа изправност на ППС /където е посочено, че
автобусът е годен за извършване на превоз на деца и ученици/
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички
посочени по-горе обстоятелства се отнасят и за тях.
Когато участникът е обединение при изпълнение на поръчката,
изискванията се прилагат за всички участници в обединението, а когато е юридическо
лице се прилагат за всяко от от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на
чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни
лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Република България и в
държавата, в която са установени.
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