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Изх. №
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ДО
Г-Н ЙОРДАН ТЕНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ИКАРБУС” ООД
ГР. СЛИВЕН
ПОКАНА
На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите оферта за
обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на деца и ученици по действаща
транспортна схема за учебната 2018/ 2019 г.”, по две обособени позиции, Обособена
позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут гр. Сливен - с. Ковачите –
с. Младово – с. Коньово ”, при следните условия:
1. Предмет на поръчката, включително количество и/или обем: „Обществен превоз
на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2018/2019 г.”, по две
обособени позиции, Обособена позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут
гр. Сливен - с. Ковачите – с. Младово – с. Коньово”
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на
територията на община Сливен за периода от 15.09.2018 г. до 30.06.2019 г. по следните
направления:
гр. Сливен - с. Ковачите – с. Младово – с. Коньово
Прогнозен брой пътуващи ученици по автобусната линия – 23 броя
Стойността на обществената поръчка ще се формира на база приемо-предавателните
протоколи за издадените карти и техните стойности.
Формула за изчисление на ученическа карта в между селищния транспорт при 179
учебни дни за периода от 15.09.2018 до 30.06.2019:
км. /еднопосочно/ x ……. лв*. x учебни дни / за месеца/
19.1
Забележка: * - предложената от участника цена за 1 километър. Предложената от
участника цена за 1 километър не може да е по-висока от 1,96 лева без ДДС.
Забележка: при постъпване на ученик, на който се полага безплатен транспорт,
ценообразуването ще се формира съгласно предложената цена на километър.
2. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:
Участникът следва да притежава актуален лиценз за превоз на пътници.
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3.Срок за изпълнение на обществената поръчка - от 17.09.2018 г. до 30.06.2019 г.
4. Място на изпълнение – направления: гр. Сливен – с. Ковачите – с. Младово
5. Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие по
обществената поръчка участник, когато: 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; 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 Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 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 от ЗОП; 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 налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника. Точка 3 не се
прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени
интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
не повече.
Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от
ЗОП, има право да представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с
тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.
6.Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
6.1. Участникът следва да притежава актуален лиценз за превоз на пътници.
За доказване на горепосоченото изискване преди сключване на договора участникът
следва да представи заверено копие на актуален лиценз за превоз на пътници.
7.Технически и професионални способности: не
8. Критерий за възлагане: „най-ниска цена“.
В ценовото си предложение Участникът следва да предложи цена за 1 километър.
Цената за 1 километър не може да е по-висока от 1,96 лева без ДДС.
9. Прогнозна стойност на поръчката – 13 333,33 лева (тринадесет хиляди триста
тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
10.Срок на валидност на офертата – до 31.10.2018 г.
11. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във
връзка с Договори № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 от 21.03.2016 г., за изпълнение на
маршрутни разписания.
12. Изискуеми документи:
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12.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец №
1;
12.1. Представяне на участника – Образец № 2;
12.2. Техническо предложение – Образец № 3.
12.3.Ценово предложение – Образец № 4.
12.4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т. 7 от ЗОП –
Образец № 5. Декларацията се подписва от представляващите участника.
12.5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - т. 5 от ЗОП –
Образец № 6, подписана от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
12.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 7;
12.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №
8.
13. Място, ден и час за подаване на офертите: Офертата се представя в запечатана
непрозрачна опаковка с надпис: До Община Сливен, оферта за участие по обществена
поръчка възложена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Обществен превоз
на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2018/ 2019 г.”, по две
обособени позиции, Обособена позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут
гр. Сливен - с. Ковачите – с. Младово – с. Коньово ”, наименование на участника, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата може да се
подаде в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен,
бул. „Цар Освободител” № 1, в срок до 17.00 часа на 26.09.2018 г.
14. Място и дата на отваряне на офертата: стая № 102 в административната сграда
на Община Сливен, бул.”Цар Освободител” № 1 на 27.09.2018 г. в 13.30 часа, от комисия,
назначена от Възложителя.
За справки: Община Сливен, бул. “Цар Освободител” № 1, тел: 044/611100, факс:
044/662350, лице за контакт: Ина Николова.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста.
С уважение,
РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350
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