
ИД на обявата:    №9078376  от 11.07.2018 г.  

BG-Ямбол 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата 
1051 

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 
11.07.2018 г.  

Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000961480 

BG343, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, гр. Ямбол ул. Стефан Караджа 

№72 СУ Св.Климент Охридски, За: Живка Димитрова-директор, България 8600, Ямбол, Тел.: 

089 4442934, E-mail: soukoyambol@mail.bg, Факс: 046 664095 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://souko-yambol.eu. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha. 

Обект на поръчката 

Услуги 

Обща прогнозна стойност на поръчката 

69948.45 лв. без ДДС 

Предмет на поръчката 

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, 

подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдени 

маршрутни разписания до СУ "Св.Климент Охридски", гр.Ямбол" по обособени позиции, 

както следва: - обособена позиция 1 с маршрут: гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - 

с.Зимница - гр.Ямбол - 141 км; - обособена позиция 2 с маршрут: гр. Ямбол - с.Кукорево - 

с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол - 149 км. 

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

60130000 

Описание:  
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници  

Срок за получаване на офертите 

18/07/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

 

mailto:soukoyambol@mail.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078376
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078376


Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от европейските фондове и програми  
НЕ 

Друга информация 

Стойността на обществената поръчка е в размер 69 948,45 лв. (шестдесет и девет хиляди 

деветстотин четиридесет и осем лева и 45 стотинки) без ДДС: - за позиция № 1 – 36 758,70 

лева (тридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и осем лева и 70 ст) без ДДС; - за 

позиция № 2 – 33 189,75 лева (тридесет и три хиляди сто осемдесет и девет лева и 75 ст.) без 

ДДС; Неразделна част от документацията на обществената поръчка са Техническата 

спецификация, Образците на документи и Указанията за подготовка на офертите, които са 

достъпни на адрес: http://souko-yambol.eu/profil-na-kupuvacha.Транспортът на ученици се 

извършва по заверени учебни програми за учебния процес и при спазване на условията за 

безопасност. Срокът на действие на договора по всяка обособената позиция е от 18.09.2018 г. 

до 14.06.2019 г.Изпълнителят осъществява превоз с автобуси, регистрирани с брой седящи 

места, отговарящи на допълнително заявения от възложителя брой пътуващи деца и ученици. 

Изисквания към водачите – за изпълнение на поръчката участникът следва да разполага с 

поне двама водачи за всяко превозно средство-основно и резервно. Водачите на 

автомобилите за специализиран превоз на ученици, трябва да отговарят на изискванията, 

посочени в техн.спецификация. Условията за участие са посочени подробно в Раздел II от 

указанията за подготовка на офертите, а изискванията към участниците - в раздел III от 

указанията. Участниците попълват ЕЕДОП - образец № 1, техническо предложение-образец 

№ 2 и ценово предложение-образец № 4. Критерий за възлагане на поръчката за всяка една от 

обособените позиции: Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура за всяка 

обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 

от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите 

участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането на допуснатите до 

оценка оферти се извършва на база критерий за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“. 

Специализираният превоз на деца и ученици се извършва всеки учебен ден съгласно 

допълнително приложено от възложителя разписание, съобразено с началото и края на 

занятията в учебните заведения, изготвено по образец съгласно приложение № 9 а 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, съгласувано с областния отдел „Контролна 

дейност – ДАИ“ по месторегистрация на превозвача. Извършването на подбор на 

участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от 

Възложителя комисия. При провеждане на процедурата първо се провежда предварителен 

подбор за преценка съответствието на участника с професионалните и технически 

изисквания. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. Първото заседание на комисията за отваряне на 

офертите ще се състои на 19.07.2018 г. от 10.00 часа в СУ „Св.Климент Охридски“, стая-

счетоводство. 

Дата на изпращане на настоящата информация 

11/07/2018  (дд/мм/гггг) 


