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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. ..Обединение'' № 3, в качеството си на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, ад. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на 
Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: „Извършване на обществен превоз 
на пътници по линиите от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната cxeAta от квотата на община Кричим", с обща прогнозна стойност 
на компенсаторните плащания къ.м превозвача 13 265 (тринадесет хиляди двеста 
шесчдесег и пет) лева. 

1. Описание па предмета на поръчката / технически условия 

Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва предоставяне на услуги 
по осъществяването на обществен превоз на пътници по линиите от Областната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на Обищна Кричим, с 
011реде;ген брой основни и резервни автобуси, както следва: 

А. Областна транспортна схема 
(квота на Ofinuina Кричим) 

Кричим - Пловдив /през Перущица/ - 32.3 км.: 
От Кричим - 05,45; 06,40; 06.45; 07,45; 08,45: 09,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 

14,45; 15,45; 16,45; 17,45; 18,45; 19.45 и 20,45. 
От Пловдив - 06,45; 07.45; 08,45; 09,45; 10.45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 

16,45; 17,40; 17,45; 18,45; 19.45; 20,45; 21,45. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Кричим - Пловдив /през Стамболийски/ - 34.5 км.: 
От Кричим - 06,30; 09,05; 11,25; 13,40; 16,05; 18,25. 
От Пловдив-07,55; 10,10; 12.35; 14,55; 17,10; 19,35. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Б.- утвърдена от МТ и С Републиканска транспортна схема 
(квота на Обии1на Кричим) 

Кричим - Пен1,ера - 28км.: 
От Кричим-06.30 и 11,30. 
От Пещера-07,30 и 13,30. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Кричим -Жребичко - 18км.: 
От Кричим-08.00 и 18,10. 
От Жребичко - 08,30 и 18,40. 
Курсовете се изпълняват ежедневно, 

Пазарджик -Кричим - 28,5 км.: 



Or Кричим-08,10; и 13,10. 
От Пазарджик-09.15; и 14,15. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 
В. Общинска транспортна схема /градска линия/ 

Стадиона - Ж.П.Гара Кричим - 4 км.: 
От Стадиона - 06,55; 17.20 и 19.40. 
От Ж.П.Гара Кричим - 07,22; 17,55 и 20,15. 
Курсовете се изпълняват ежедневно. 

Необходим брой автобуси - 9 (девет) броя авгобуси, от които: 

• 7(седем) броя основни автобуси, в това число 2 (два) броя автобуси -
оборудвани за превоз на трудно подвижни лица; 

• 2 (два) броя резервни автобуси, в това число 1 (един) брой - оборудван за 
превоз на трудно подвижни лица. 

1. Изисквания към изпълнение на поръчката - В съответствие със специфичните 
изисквания, описани в Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
издадена от Министъра на транспорта и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министъра на 
транспорта, обществената поръчка за „Извършване на обществен превоз на пътници по 
линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от 
квотата на община Кричим" следва да се изпълнява със следните класове автобуси: 

- за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Общинска транспортна 
схема с еднопосочна дължина до 30 км - всички класове автобуси. 

- за междуселищни линии от Областната, Републиканската и Обпщнска транспортна 
схема с еднопосочна дължина над 30 км - с класове II; III и В, при наличие на ба1ажно 

отделение с достъп отвън. 
- за междуселипши линии от Общинска транспортна схема /градска линия/ автобуси 

с класове 1, II и А. 
- Оборудвани за превоз па трудно подвижни лица - минимум 35 % от необходимите 

за обслужването на линиите от Областната, Републиканската и Общинска транспортна схема 
от квотата на Община Кричим. 

Освен на гореизброените изисквания, пътните превозни средства (ППС), с които 
ще се изпълнява услуга трябва да покриват и следните допълнителни изисквания на 
възложителя: 

• Автобусите трябва да отговарят на Директива 2001/85/ ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 20 ноември 2001 г., относно специални изисквания но отношение 
използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без 
мястото на водача и изменението на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО, Наредба № 
97/08.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници 
с повече от осем места за сядане, без мястото на водача, както и на Наредба № 33 от 
03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 
България, издадена от Министерство на транспорта и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията. 
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• С автобусите, включени за участие в настоящата процедура, пс могат да се 
извършват превози по други линии от Общинската, Областната и/или Републиканската 
транспортна схема, считано от момента на подаване на документи за участие в конкурса от 
съответния участник. 

• За всеки от автобусите да бъдат представени документи, издадени от компетентен 
орган, удостоверяващи техническата годност на моторните превозни средства; 

• Да са налични валидно сключени застраховки „Гражданска отговорност" на 
моторните превозни средства и „Злополука на пътниците в обществения транспорт"; 

2. Цена на обществената услуга - компенсаторни плащания от страна на 
възложителя 

Възложителят на настоящата обществена поръчка ще извършва компенсаторни 
плащания па превозвача, представляващи разпределяне на предоставените от централния 
бюджет средства за: компенсиране на безплат[1итс или по намалени цени пътува1шя за 
всички правоимащи лица с постоянен адрес в община Кричим и субсидии за 
вътрешноградски пътнически превози и за междуселищни пътнически превози в 
слабонаселените планински и гранични райони в страната по реда па Наредба № 3 от 
04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на 
пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта 
в планински и други райони за линиите Стадиона - Ж.П.Гара Кричим и Кричим -
Жребичко. 

3. Начин на плащане 
Компенсаторните плаща[шя, представляващи разпределяне на предоставените от 

централния бюджет средства за: компенсиране на безплатните или по намалени цени 
пътувания за всички правоимащи лица с тюстоянен адрес в община Кричим и субсидии за 
вътреипю градски пътнически превози и за междуселипщи пътнически превози в 
слабонаселените планински и гранични райони в страната по реда на Наредба № 3 от 
04.04,2005 г. за условията и реда за предоставяне па средства за субсидиране на превоза на 
пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта 
в планински и други райони за линиите Стадиона - Ж.П.Гара Кричим и Кричим — 
Жребичко, ще бъдат извършвани от възложителя по банков път, четири пъти 
годишно при наличие на издадени от изпълнителя: фактура - оригинал, придружена от 
месечни отчети за извършената работа за периода, за който се правят компенсаторните 
плащания. 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

Мястото за изпълнение на поръчката е град Кричим, община Кричим, област Пловдив, 
Република България, като включва и следните направления: 

1 Кричим - Пловдив /през Перущица/ 

2 Кричим - Пловдив /през Стамболийски/ 

2 Кричим - Пещера 

3 Кричим - Жребичко 

4 Пазарджик - Кричим 

5 Стадиона - Ж.П.Гара Кричим 

по схемите и маршрутните разписания, описани по - горе. 



Срокът за изпълнение на поръчката е 5 (пет) години от от датата на сключване на 
договор с определения за изпълнител след провеждане на настоящата процедура по реда на 
гл. 8 «а» от ЗОП. 

П. Обши изисквания 

2.1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата 
и настоящите указания. 

2.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офергага са за сметка иа 
кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

2.3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

2.4. Изисквания при предоставяне на услугата, предмет на поръчката; Кандидагьт да 
има необходимата техническа способност и професионална квалификация за изпълнение на 
договора, да отговаря на изискванията на Закона за движението по пътищата. Закона за 
автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози па пътници с автобуси, 
издадена от Министъра на транспорта и Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз па 
пътници и товари на територията на Република БъJП ' apия, издадена от Миниспфа иа 
транспорта. 

2.5. Критерий за избор на изпълнител: Икономически най-изгодна оферга. 
Комплексна оценка (КО). Комплексната оценка на офертите се извършва по формулага: 

КО = ТП +ФП, 
Където ТП представлява оценката на конкретната оферта по техническите показатели, 

а ФП представлява оценката на конкретната оферта по финансовите показатели. 
- където: 

2.5.1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ - тежест 65 % 

1. Възрастов състав иа автобусите, с конто участникът предлага да извършва услугата 
- предмет на договора - К| - тежест 30 % 

о Над 15 години 30 точки 
о От Юдо 15 години 50 точки 
о От 5 до 10 години 80 точки 
о До 5 години 100 точки 

При смесен парк Kj се изчислява по формулата по - долу, като броя на автобуси, с които 
участникът предлага да извършва услугата - предмет на обществената поръчка от всяка 
отделна група по показател 1 /X[,2,3.4/ се умножава по посочения брой точки, така получените 
резултати се събират и сбора се разделя на общия брой автобуси /X ?/, с които участникът 
предлага да извършва услугата - предмет на обществената поръчка. 

Л"/ = (Xix30 +Х2 X 50 +Хз X 80 хЮО) х 0,3 



2. Екологичност на двигателите на авюбусите, с които участникът предлага да 
извършва услугата - предмет на договора - К 2 - тежест 27 %: 

MumiMwiuama екологична категория па двигателите ла автобусите, с които 
участникът предлага да изпълни услугата - предмет на договора следва да бъде „ЕВРО -
2 ", или еквивалентна. 

Максима-иен брой точки по този показател - 27 точки, получава този участник, които е 
предложил да изпълни услугата с автобуси, чиито двигатели са с най - висока екологична 
категория - Евро 6, или еквивалентна. 

Начин на оценяване; Оценката по този показател представлява общия сбор от 
присъдените точки за всички предложени за изпълнение на услугата ППС, като точките, 
които се присъждат за всяка отделна екологична категория на двигателя са както следва: 

• Екологична категория ЕВРО 6, или еквивалентна - 3 точки, 

• Екологична категория ЕВРО 5, или еквивалентна - 2,5 точки, 

• Екологична категория ЕВРО 4, или еквивалентна - 2 точки, 

• Екологична категория ЕВРО 3, или еквивалентна - 1,5 точки, 

• Екологична категория ЕВРО 2, или еквивалентна - 1 точки. 

3. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на услугата ППС с друго, 
годно за превоз на пътници ППС - К 3 - тежест 8 % 

Предложенията на участниците по този показател трябва да бъдат направени в 
минути за всяко от марилрутните разписания, по които се извършва обществен превоз на 
пътници с автобуси поотделно. 

Оферти, съдържащи пред.чожения, които не отговарят на тези изисквания няма да 
бъдат разглеждани и оценявани. 

Максимален брой точки по този показател за всяко отделното маршрутно разписание, 
получава чози участник, които с предложил най - кратко време за замяна на аварирало по 
време на изпълне1гие на услугата ППС с друго, годно за превоз на пътници ППС в минути. 
Максималния брой точки, които се присъждат по отделните маршрутни разписания е както 
следва: 

1 Xi Кричим - Пловдив /през Перущица/ 

2 Х т Кричим - Пловдив/през Стамболийски/ 

2 Хз Кричим - Пещера 

3 Х 4 Кричим - Жребичко 

4 Х 5 Пазарджик - Кричн.м 

5 Хб Сгадиоиа-Ж.П.Гара Кричим 

1,5 точки 

1,5 точки 

1,5 точки 

1,5 точки 

1 точки 

1 точки 

Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата: 



най - кратък предложен срок в минути 
КЗ = — — — X Xi 

срок в минути, предложен от участника, чиято оферта се оценява 

Където X/ представлява максималния брой точки за съответното маршрутно разписание, 
съгласно таблицата по - горе. 

Общата оценка по този показател представлява сбор от получените при прилагане на 
формулата оценки за всички маршрутни разписания. 

Изчисляването на общата оценка по посочените по - горе технически показатели за 
всяка конкретна оферта става но формулата: 

ТП = К, + К 2 +КЗ 

2.5.2. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ - ТЕЖЕСТ 35 % 

1. Цена на услугата - лева на нътннкокилометър К 4 - тежест 15 % 

Максимален брой точки по този показател - 15 точки, получава този участник, които е 
предложил най - ниска цена на услугата в лева на пътникокилометър. Оценките на 
останалите оферти се изчисляват по формулата: I 

G n i i n 

К 4 = X 100 
Gi 

Където G n i i n представлява най - ниската цена в лева на пътникокилометър, 
предложена от участник в процедурата по реда на глава 8"а" от ЗОП, а С,- представлява 
цената в лева на пътникокилометър, предложена от i- тия участник /чиято оферта се 
оценява/ 

2. Предлагани отстъпки ири издаване на карти за ползване на обществен превоз от 
физически лица по линиите от Областната, Републиканската и Общинската 
транспортната схема от квотата на община Кричим К 5 - тежест 20 "/о 

Максимален брой точки по този показател - 20 точки, получава този участник, които е 
предложил най - висока отстъпка при издаване на карти за ползване на обществен превоз от 
физически лица по линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната 
схема от квотата на община Кричим. Оценките на останалите оферти се изчисляват по 
формулата: 

Hi 
К 5 = X 100 

. Hf^tU . . . . . -



Където Hn i i i x представлява най - високата отстъпка в % от цената на издаваните карти 
за пътуване, предложена от участник в процедурата по реда па глава 8"а" от 3011, а Hi 
представлява отстъпката в % от цената на из.цавани ге карти за пътуване, предложена от i- тия 
участник /чиято оферта се оценява/ 

Финансовата оценка на всяка конкретна оферта се изчислява по формулата 

ФП = К 4 X 0,15+ К 5 Х 0,2 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория зпак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. Оценката па ценовите предложения се извършва след 
оповестяване на резултач-ите от техническата оценка. Класирането на участниците се 
извършва по НИЗХ0ДЯП1 ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се 
класира участникът, получил най-много точки за изпълнение на поръчката. Участникът, 
класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. В случай, че 
комплексните оценки на две или повече оферти са равни когато избраният критерий е 
„икономически най- изгодна оферта", за икономически най - изгодна сс приема тази оферта 
в която се предлата най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват 
оценките по показателя с най- висока относителна тежест и се избира офертата с по-
благоприятна стойност по този показател. Ако икономически най-изгодната оферта не може 
да сс определи и по по-горе предвидения ред, комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните па първо място оферти; 

2.6. Други изисквания: 
При изпъзшение на услу]-ата, изпълнителят да се придържа стриктно към 

Технически те условия посочени в т, Т от настоящите указания. 
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват 
споразумение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

> всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 
по закон за изпълнението па договора; 

> водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името па всеки член; 

> изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия 
член на обединението / консорциума; 

> всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора. 

Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да 
ги представлява за целите на поръчката и това обстоятелство следва да бъде вписано в 
договора за създаване на обединение/консорциум. 

Не се допускат промени в състава па обединението след подаването на офертата. 
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или 

в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата -
учас1никът ще бъде отстранен oi- участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена хшръчка. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа. 



2.7. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

2.9. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано лице" по 
смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е на;шце конфликт на интереси по Закона за защита и 
предотвратяване на конфликт на интереси със служители в Обнщнската администрация иа 
гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или за изпълнителните членове на 
управителните органи на кандидатите. При сключване на договор 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 от ЗОП. 

ITT. Съдържание на офер гнта 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - по формат на участника 
2. Оферта за участие - попълва се Образец М 1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец №> 2. 
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3, 
5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законолагелство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност; 

Забележка: 
При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове иа чл. 23, ал. 4 от ЗТР и 

да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и 
да lie представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка иа документите се посочва 
„ не се пргсшга, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР''. 

6. Копие от лиценз иа Общността или Лиценз за извършване на обществен 
превоз на пътници в Република България, издаден в съответствие със Закона за 
автомобилните превози, и отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията и 
Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България, издадена от Министъра на транспорта; 

7. Списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват 
дейностите по предмета на обЕцествената поръчка с доказателства за правоспособността им, 
професионалния им опит, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните 
технически компетентности и способности за упражняване на дейностите в съответствие с 
изискванията на действащата нормативна уредба- попълва се Образец № 4; 

8. Декларация, че за целия период на изпълнение на обществената поръчка 
участникът разполага с капацитет или може да осигури квалифициран персонал за 
извъри]ването на услугите, включени в предмета й. 

Забележка: 
Когато участникът в процедурата е обединение, документите посочени по - ,^оре се 

представят от всички членове на обединението, които ще извършват превоз на пътници с 
автобуси. 



9. Когато участникъ! е чуждестранно лице, се представя копие от документ, 
удостоверяван! правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на 
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

10. Списък - декларация за техническото оборудване, с което разполага 
участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на 
настоящата документация, За всяко ППС, машина и/или оборудване, посочени в списъка, се 
представя документ за собственост/ валиден договор за финансов лизинг и/или фактури за 
закупуване, или валиден договор за наем. В случай, че част от ППС, оборудването е под 
наем, договорът за наем следва да е със срок на действие не по - кратък от предложения с 
офертата срок за изпълнение на обп1ествената поръчка, да индивидуализира ясно ППС, 
машината/оборудването, което се предоставя под наем и да не съдържа уговорки относно 
предоставянето му. Списъкът трябва да съдържа и кратко описание на техническите 
спецификации на съответното ППС, машина/оборудване, с цел удостоверяване 
съответствието с изискванията на възложителя - попълва сс Образец М 5. 

11. Доказателства за наличие на сервизна база с необходими технически 
средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътеп технически преглед; 

Забележка: 
Участникът трябва да представи документ/и за собственост на сервизна база с 
необходими технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, или доказателства за нишчието на договор за наем на такава. За 
доказване на техническите възможности в частта им сервизна база с необходими 
технически средства за обслужване и ремонт на автопарка, когато участник може да 
използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката и 
докаже, че гце има на свое разполо.ж:ение тези ресурси, възложителят ще приеме за 
доказано съответствието на офертата с изискванията за подбор, съгласно чл. 51а от 
ЗОП. 

12. Доказателства за наличие па гаражна площ, като гаражната площ не може 
да бъде но - малка от общин брой на автобусите записани в образец № 5, умножена по 
50 м' за моторни превозни средства за превоз па пътници за класове - 1, П; 1И и 25 м 
за всички останали моторни превозни средства за превоз на пътници. 

Забележка: 
Участникът трябва да представи документ/и за собственост на гаражна площ, като 
гаражната плогц не .може да бъде по - мачка от общия брой на автобусите записани в 
образец ЛЬ 5, умножена по 50 .м" за моторни превозни средства за превоз на пътници за 
к.часове - 1, II: 11! и 25 .хС за всички останали моторни превозни средства за превоз на 
пътници, или доказателства за начичието на договор за наем на такава. За доказване на 
техническите въз.можности в частта им гаражна площ, когато участник може да 
използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката и 
докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, възложителят ще приеме за 
доказано съответствието на офертата с изискванията за подбор, съгласно чл. 51а от 
ЗОП. 

13. Срок иа валидност на офертата - не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от датата на 
представянето. 

14. Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец 6. 
15. Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 7. 
16. Декларация от членовете на обединението - попълва се Образец № 8. 
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17. Техническо предложение - попълва сс Образец М> 9. 
18. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва сс Образец JSh 10. 
19. Запечатване - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе 

изисквания, се запечатват в един непрозрачен илик, като в горния десен ъгъл се изписва: 

Община Кричи.и, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8"а" от ЗОП с 
предмет: „Извършване иа обществен превоз на пътници по линиите от Об.шстната, 
Републиканската и Общинската транспортната схема от квотата на община Кричич " 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция па участника и 
по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и пс се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци; 

20. Изисквания към документите: 

• Всички документи трябва да са заверени (когаго са ксерокопия) с гриф ,.Вярно 
с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни 
изисквания за вида и заверката им; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции, посочени в удостоверението за актуално състоягшс или изрично упълномощени за 
това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно 
за изпълнението на такива функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата пс се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

21. Подаване на оферти: 

Място н срок за подаване на оферти 
> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес: град Кричим, пл. .,Обединение" № 3. стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
> Всеки участник следва да осигури своеврсмешюто получаване на офертата от 

възложителя; 

> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 
се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 

> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 
номер, дата и час па noci-ьпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За 
подаването на офертата на участника се предоставя входящ регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в нсзапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се прие.мат за участие в процедурата и се 
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
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IV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица, като определя състава й в 
съответсзвие с изискванията на чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 15.03,2002г, за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията Комисията се 
състои най-малко от петима членове, в т. ч. един правоспособен юрист и специалисти, 
притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване 
на предложенията. В комисията сс включват представители на общината. Изпълнителна 
агенция "Автомобилна администрация", КАТ - Пътна полиция, браншовите организации в 
областта на автомобилния ipaHcnopT. Със заповедта за назначаване на комисията, 
възложи геля определя и срок за работата й. 

2. Комисията приема правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред, определен от 
длъжносгниle лица в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за действията с и , който се подписва от всички членове 
и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа 
на комисията, определен в заповедта за назначаването й. 

V. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

2. При отказване па участника, класиран иа първо място, да сключи договора за 
изпъJщeииc па обществената поръчка. Възложителят може да прекрати процедурата или да 
опреде,1И1 за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с тгсго. 

3. Договорът за обп1ес1венага поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта иа 
договора, представен в документацията и включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител 
е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за 
изпълнение на договора за o6Hjecзвената поръчка. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се пртагат 
разпоредбите иа ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 
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