
Партила 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

Д Q J~J факс: 940 7078 
» e-mail: rop(a)aop.ba , e-ropOaop.bo 

интернет адрес: http://www.aop.ba 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-126 от дата 29/07/2013 
Коментар на възложителя: 
„Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от 
Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от 
квотата на община Кричим" 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
пл."Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
гр. Кричим 4220 РБългария 
Място/места за контакт Телефон 
гр. Кричим 03145 2098 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Даниел Янакиев 
E-mail Факс 
kmet krichim@abv.bg 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://krichim.bg/web/optk.html 

РАЗДЕЛ И 

Обект на поръчката 
• Строителство • Доставки [^Услуги 

Кратко описание 
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 Община Кричим, с определен 
брой основни и резервни автобуси 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Дон. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 60112000 

УНП аа6с112b-0d5a-4047-94c6-d80ed0530063 
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РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
подробно описани в указанията за провеждане на процедурата 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 13265 Валута: BGN 

Място на извършване 
гр. Кричим код NUTS: 

BG421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
I. Обществената поръчка 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 
Общинска транспортна схема с еднопосочна дължина над 30 км - с 
класове II; III и В, при наличие на багажно отделение с достъп 
отвън. 
- за междуселищни линии от Общинска транспортна схема /градска 
линия/ автобуси с класове I, II и А. 
- Оборудвани за превоз на трудно подвижни лица - минимум 35 % от 
необходимите за обслужването на линиите от Областната, 
Републиканската и Общинска транспортна схема от квотата на 
Община Кричим. 
II. 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 по отнощение 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. 
• С автобусите, включени за участие в настоящата процедура, не 
могат да се извърщват 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"; 
Критерий за възлагане 

УНП аа6с112b-0d5a-4997-94c6-d80ed0530063 
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• най-ниска цена ] икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
1. Технически показатели - тежест 65 % 
1.1. Възрастов състав на автобусите, с които участникът предлага 
да извършва услугата - 30 %; 
1.2. Екологичност на двигателите на автобусите, с които 
участникът предлага да извършва услугата - 27 %; 
1.3. Време за замяна на аварирало по време на изпълнение на 
услугата ППС с друго, годно за превоз на пътници ППС - 8 %; 
2. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ - ТЕЖЕСТ 35 % 
2.1.Цена на услугата - лева на пътникокилометър - 15 %; 
2.2. Предлагани отстъпки 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 - 20 %. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 19/08/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не К 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 19/08/2013 дд/мм/гггг 

УНП: аа6с1 l2b-0d5a-4997-94c6-d80ed0530O63 


