ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП
цел избор на изпълнител за
„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на
автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на
Община Брезово по обособени позиции”

1. Възложител
Възложител на настоящата поръчка е Община БРЕЗОВО.
Адрес: гр.Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25
2. Предмет на поръчката
Обществената поръчка по ЗОП се провежда с цел избор на изпълнител на
„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни
линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по
обособени позиции”, както следва:
2.1. Обособена позиция № 1
Обществен превоз на пътници по автобусна линия Сърнегор – Пловдив по
маршрут с.Сърнегор - с.Стрелци - с.Пъдарско - с.Момино село - с.Стряма - с.Калековец
- с.Войводиново – АГ „Север” гр.Пловдив, както следва:
 Маршрутно разписание № 020401
Час на тръгване от с.Сърнегор - 6,15 часа и час на връщане от гр.Пловдив –
8.00 часа. Изпълнява се ежедневно, без събота и неделя.
 Маршрутно разписание № 020402
Час на тръгване от с.Сърнегор - 9,00 часа и час на връщане от гр.Пловдив 12,00 часа. Изпълнява се ежедневно, без неделя.
 Маршрутно разписание № 020404
Час на тръгване от с.Сърнегор - 13,00 часа и час на връщане от гр.Пловдив 18,10 часа. Изпълнява се ежедневно.
 Маршрутно разписание № 020405
Час на тръгване от с.Сърнегор - 16,30 часа без връщане от гр.Пловдив.
Изпълнява се ежедневно.
 Маршрутно разписание № 020407
Час на тръгване от с.Сърнегор - 19,00 часа без връщане от гр.Пловдив.
Изпълнява се само в неделя от 15.05. до 15.10.
2.2. Обособена позиция № 2
Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свежен - Пловдив по
маршрут с.Свежен - с.Бабек - с.Зелениково - гр.Брезово - с.Дрангово - с.Отец Кирилово
- гр.Раковски /23-ти км/ - с.Стряма - с.Калековец - с.Войводиново – АГ „Север”
гр.Пловдив. Обратният курс се изпълнява по маршрут: АГ „Север” гр.Пловдив с.Войводиново - с.Калековец - с.Стряма - гр.Раковски /кв.„Генерал Николоево”/ гр.Брезово - с.Зелениково - с.Бабек - с.Свежен. Маршрутното разписание е както
следва:

Час на тръгване от с.Свежен - 7,00 часа и час на връщане от гр.Пловдив 17,00 часа. Изпълнява се целегодишно в дните понеделник, сряда и петък.
2.3. Обособена позиция № 3
Обществен превоз на пътници по автобусна линия Чоба - Пловдив по маршрут
с.Чоба - гр.Брезово - гр.Раковски /кв.„Генерал Николаево”/ - гр.Раковски
/кв.„Парчевич”/ - с.Стряма - с.Калековец - с.Войводиново – АГ „Север” гр.Пловдив,
както следва:
 Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба - 6,30 часа и час на
връщане от гр.Пловдив - 8,30 часа. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
 Маршрутно разписание с час на тръгване от с.Чоба - 16,25 часа и час на
връщане от гр.Пловдив - 18,30 часа. Изпълнява се целогодишно в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.

Всеки участник има право да участва за една или повече от една обособена
позиция.
3. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 60 /шестдесет/ месеца от датата на
сключване на договора.
4. Стойност на поръчката
Общата прогнозна стойност на поръчката за целия срок на изпълнение е
57 425 /петдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет и пет/ лева без ДДС,
съобразно предвидените за целта средства в републиканския бюджет за съответната
година, формирана като сбор от прогнозните стойности от обособени позиции, както
следва:
4.1. Обособена позиция № 1 – 43 750 лева без ДДС /8750 лева без ДДС годишно/
4.2. Обособена позиция № 3 – 8 525 лева без ДДС /1705 лева без ДДС годишно/
4.3. Обособена позиция № 4 – 5 150 лева без ДДС /1030 лева без ДДС годишно/
5. Източник на финансиране
Финансирането на поръчката представлява предвидено компенсиране на
превозвачите за извършени от тях разходи за превоз на лицата по:
- чл.4 (ветерани);
- чл.5 (военноинвалиди и военно-пострадали);
- чл.8 (ученици и студунти редовно обучение);
- чл.9 (лица, получаващи пенсия по условията на гл.шеста от Кодекса за
социално осигуряване,навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия
кодекс);
- чл.9а (деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години)
от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории
пътници, издадена от Министерството на финансите (МФ). Средствата за компенсиране
на пътуванията с ценови облекчения се предоставят до размера, определен в държавния

бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните
средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.
6. Плащане
Плащането ще се осъществява по банков път по сметка на изпълнителя след
постъпване на средствата от републиканския бюджет по бюджета на Община Брезово в
срок от 30 дни след представяне от изпълнителя на необходимите документи:
6.1. Компенсиране стойността на пътуванията на лицата по чл.4 и чл.5 от
Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на МФ ще се осъществява ежемесечно, съобразно
представени опис-сметки за броя на издадените превозни документи (абонаментни
карти) и представена справка за извършения през отчетния период пробег, като
процента от сумата се превежда на фирмата, издала абонаментната карта, съгласно
действащите нормативни разпоредби
6.2. Компенсиране стойността на пътуванията на лицата по чл. 8 и чл. 9 от
Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на МФ ще се осъществява за всички обособени позиции,
съобразно представени ежемесечни опис-сметки за броя на издадените абонаментни
карти от превозвачите, съгласно действащите нормативни разпоредби
6.3. Компенсиране стойността на пътуванията на лицата по чл.9а от Наредба № 2
от 31.03.2006 г. на МФ ще се осъществява съобразно представени опис-сметки за броя
на издадените превозни документи (билети) и съобразно представена справка за
извършения през отчетния период пробег.
7. Технически изисквания
7.1. Необходим автобусен парк
а) Обособена позиция № 1 – два основни и един резервен;
б) Обособена позиция № 2 – един основен и един резервен;
в) Обособена позиция № 3 – един основен и един резервен;
Предложените от участника основни автобуси за една обособена позиция, не
могат да бъдат предлагани за изпълнение, като основни или резервни автобуси за
друга обособена позиция!!!
Предложените от участника резервни автобуси за една обособена позиция, не
могат да бъдат предлагани за изпълнение, като основни автобуси за друга обособена
позиция!!!
7.2. Изисквания към автобусите
а) за всички обособени позиции превозите се изпълняват с автобуси с класове II,
III и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
б) обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с
автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в
Наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
в/ автобусите да са включени в регистър към лиценза на превозвача, по реда на
чл.17 от Наредба №33 /03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България и имат издадени удостоверения за обществен
превоз на пътници или за същите да бъдат представени заверени копия на лиценза на
Общността съгласно Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен
автомобилен превоз на пътници и товари.

7.3. Участникът да организира изпълнението на задълженията, а именно:
а) да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената
максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и
междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона
за автомобилните превози:
б) да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ
общото им здравословно състояние;
в) да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди
излизането от гаража;
г) да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на
превозните документи;
д) да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и
реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа или от фискални устройства по реда
на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства за билетите;
е) да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи
превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на
Регламент (ЕО) 561/2006 г.;
ж) да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден
договор с възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;
з) да не допуска извършването на превоз по автобусна линия под формата на
случаен или специализиран превоз;
и) да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални
тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с
аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;
й) да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки;
к) да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) №
561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки
водач в книга за инструктаж.
л) превозът по автобусна линия се извършва срещу документ за платена
превозна цена (билет или карта).
м) превозвачите поставят в превозните средства, на видно за пътниците място,
таблица с цените на билетите за пътуване.
н) превозвачът следва да осигурява безпрепятствен достъп в автобусите на хора
с увреждания, придружени от кучета водачи
о) да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни,
междуобщински линии при пътувания на разстояние над 30 км.
8. Изисквания към кандидатите
8.1. Участници в процедурата могат да бъдат юридически лица регистрирани по
Търговския закон и притежаващи валиден лиценз за извършване на превоз на пътници,
изискван от Закона за автомобилните превози.
8.2. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на
пътници на територията на Република България или лиценз на Общността за
международен превоз.
8.3. Участникът следва да притежава валидни към момента на подаване на
офертата застраховки “Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на МПС,
с които ще изпълнява обществената поръчка.
8.4. Кандидатите трябва да имат оборот от превоз на пътници общо за
последните три години в размер на минимум:

а) Обособена позиция № 1 – 26 000 лева без ДДС
б) Обособена позиция № 2 – 5 000 лева без ДДС
в) Обособена позиция № 3 – 3 000 лева без ДДС
Кандидатите трябва да представят списък на изпълнени или в процес на
изпълнение договори за превоз на пътници за последните 3 години, включително
стойностите, датите и получателите. Справката трябва да е придружена от заверени
копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да
вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение,
както и това дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с
нормативните изисквания. Референциите задължително трябва да имат изходящ номер
съгласно внедрената деловодна система на издателя.
Кандидатът трябва да е изпълнил или да е в процес на изпълнение на минимум
един договор за превоз на пътници.
8.5. Кандидатите трябва да представят списък на автобусите (собствени или
наети), с които разполагат и имат възможност да ползват за срока на изпълнение на
поръчката. Списъкът трябва да е придружен от приложени доказателства за
собственост, респективно правното основание, на което кандидатът ще ползва
конкретно посочената от него техника за срока на изпълнение на поръчката.
8.6. Кандидатите трябва да представят списък на водачите на автобусите, които
ще осъществяват изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да е придружен копия
на свидетелства за правоуправление на МПС на водачите.
9. Гаранции
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди
подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер
на:
а) Обособена позиция № 1 – 1300 лева
б) Обособена позиция № 2 – 250 лева
в) Обособена позиция № 3 – 150 лева
Гаранцията се депозира при Възложителя чрез:
- вноска в брой в касата на Община Брезово;
- превод по банкова сметка на Община Брезово
IBAN: BG27STSA93003301155693;
BIC: STSABGSF,
Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски
10. Критерий за възлагане
Оценката на офертите ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна
оферта”.
Няма да бъде разгледана ценовата оферта на кандидат, които не отговаря на
изискванията по т.8.
Участниците тряба да посочат предлагана цена за:
а) цената на билета от началния до крайния пункт;
б) цена на абонаментни карти за преференциалните пътувания на правоимащите
лица по чл. 8 от Наредба № 2/31.03.2006 г.
в) цена на абонаментни карти за преференциалните пътувания на правоимащите
лица по чл.9 от Наредба № 2/31.03.2006 г.
г) цена на абонаментни карти без преференции.

Няма да бъде класирана ценовата оферта, в която предложените цени за
абонаментни карти не отговарят на изискванията на Постановление № 66 на МС от
15.04.1991 г.
Няма да бъде класирана оферта, в която резервният автобус е с по-висока
техническа оценка /съгласно методиката за оценка/ от основните автобуси.

11. Други
При сключване на договора определеният изпълнител представя документи,
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

