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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Община Монтана
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000320872
Пощенски адрес
ул. Извора №1
Град
Пощенски код
Монтана
3400
Място/места за контакт
На вниманието на
Даниела Генурова
Адрес за електронна поща

Телефон
096 394255

Държава
Република
България

Факс
096 588391

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.montana.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.montana.bg/общинска-администрация/общественипоръчки/текущи-поръчки
Електронен достъп до информация (URL):
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):
Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,
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включително техни регионални или
местни подразделения
национална или федерална
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги

Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена в
приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Строителство
Доставки
Услуги
Изпълнение
Покупка
Категория услуга No 2
Проектиране и
Лизинг
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
изпълнение
Наем
услуги)
Покупка на изплащане
Извършване,
Комбинация от
независимо с какви
горепосочените
средства, на
строителство,
отговарящо на
изискванията, указани
от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
гр. Монтана
код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена
Обявлението обхваща създаването на
поръчка
динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
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Рамково споразумение с няколко
оператора
Брой: ________ или (в приложимите случаи)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири
години:
Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно):
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана в 10 (десет) обособени позиции за конкретни
маршрути
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Не
Да
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една
една или повече
всички обособени
обособена позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Обществен превоз на пътници по автобусни линии, както следва:
Обособена позиция 1: Автобусни линии от общинската транспортна
схема – пет вътрешноградски автобусни линии.
Обособена позиция 2: Автобусни линии от общинската транспортна
схема – шест вътрешноградски автобусни линии.
Обособена позиция 3: Автобусни линии от общинската транспортна
схема: Монтана – Д. Белотинци.
Обособена позиция 4: Автобусни линии от общинската транспортна
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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схема: Монтана – Липен.
Обособена позиция 5: Автобусни линии от областната и
републиканската транспортна схема: Монтана – Киселево, Монтана –
Лом, Монтана – Вълчедръм, Монтана – Игнатово, Монтана – Козлодуй
и Монтана – Михайлово.
Обособена позиция 6: Автобусни линии от общинската транспортна
схема: Монтана – Габровница, Монтана – Безденица, Монтана –
Клисурица и Монтана – Клисурица – Винище – Монтана.
Обособена позиция 7: Автобусни линии от областната и
републиканската транспортна схема: Монтана – Лехчево, Монтана –
Хайредин, Монтана – Бели брод и Монтана – Бъзовец.
Обособена позиция 8: Автобусни линии от областната транспортна
схема: Монтана – Берковица и Монтана – Черешовица.
Обособена позиция 9: Автобусни линии от общинската и
републиканската транспортна схема: Монтана – Слънчев бряг,
Монтана – София, Монтана – Винище, Монтана – Долна Рикса и
Монтана – Г. Белотинци.
Обособена позиция 10: Автобусни линии от републиканската
транспортна схема: Монтана – Плевен и Монтана – Варна.
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва
ДДС:
1782660.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
(ако да) Описание на тези опции:

Да

Не

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да
Не
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между
________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
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Гаранцията за участие е сума в размер на:
За обособена позиция № 1 – 4 000 (четири хиляди) лв.
За обособена позиция № 2 – 3 000 (три хиляди) лв.
За обособена позиция № 3 – 200 (двеста) лв.
За обособена позиция № 4 – 350 (триста и петдесет) лв.
За обособена позиция № 5 – 780 (седемстотин и осемдесет) лв.
За обособена позиция № 6 – 900 (деветстотин) лв.
За обособена позиция № 7 – 250 (двеста и петдесет) лв.
За обособена позиция № 8 – 160 (сто и шестдесет) лв.
За обособена позиция № 9 – 440 (четиристотин и четиридесет) лв.
За обособена позиция № 10 – неприложимо.
При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да
се внесе по банков път по следната сметка: Банка: "Инвестбанк"
АД клон Монтана Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка
(IBAN): BG40 IORT 8266 3301 7222 01 В нареждането за плащане
задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за
участие в процедура с идентификационен номер... (попълва се
идентификационен номер на процедурата от РОП” за обособена
позиция № ...) Когато участникът избере гаранцията за участие да
бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима
банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 90
(деветдесет) дни от датата, определена като краен срок за
представяне на оферти. Срокът може да се удължава по обосновано
искане на възложителя. Възложителят има право да усвои
гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато
участник:
- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на
офертите;
- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (два процента) от
стойността на договора за обществена поръчка. Когато участникът
избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея
следва изрично да е записано, че:
- е безусловна и неотменима;
- е в полза на възложителя;
- е със срок на валидност най-малко 30 дни след крайния срок за
изпълнение на договора за обществена поръчка;
- има възможност за нейното усвояване на части.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите
такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът
на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава
гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него. Условията и сроковете за
задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането се извършва като се спазват изискванията на Наредба №
2 от 31.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на
цени за пътуването по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативни актове за определени категории пътници и Наредба № 3
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от 04.05.2005 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. Изпълнителят получава ежемесечно компенсация и/или
субсидия от Републиканския бюджет за издадените карти след
представяне на справка за извършения пробег и/или справка за
финансовите резултати и след като Възложителят получи средствата
от републиканския бюджет. Изплащането на уговореното
възнаграждение се извършва по банков път ежемесечно в 30-дневен
срок след получаване на средствата от републиканския бюджет и
представяне на необходимите справки съгласно Наредба № 2 от
31.03.2006 г. и Наредба № 3 от 04.05.2005 г.;
За доброволно въведените намаления за отделни социални групи
извън регламентираните, Възложителят не дължи компенсация на
Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице,
когато участникът е обединение
ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(ако да) Описание на особените условия:

Да

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
1. В процедурата може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение
от такива лица. Участник не може да бъде отстранен от
процедурата на основание на неговия статут или
правноорганизационната му форма, когато той или участниците в
обединението имат право да предоставят съответната услуга в
държавата членка, в която са установени.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за
който е налице поне едно от следните обстоятелства:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,
за:
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от НК;
• подкуп по чл.301-307 от НК;
• участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;
• престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;
• престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;
б) обявен е в несъстоятелност;
в) намира се в производство по ликвидация или в подобна
процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740
от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице, се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове, вкл. когато неговата дейност е под разпореждане на съда
или участникът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен;
е) виновен е за неизпълнение на задължение по договор за
обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила
съдебно решение;
ж) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за
престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословните и
безопасни условия на труд, или по чл.172 от НК против трудовите
права на работниците;
з) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
и) който е лишен от правото да упражнява определена професия или
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
3. Не могат да участват в процедурата участници:
а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или по чл. 22 от
ЗПУКИ;
в) за които са налице забранителните основания по Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици и не са
приложими изключенията, предвидени в този закон;
г) чиито свързани лица или свързани предприятия участват
самостоятелно в наст. процедура;
д) за които са налице обстоятелствата по чл.106, ал.1, чл.107, и
чл.109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО) №966/2012 на
Европейския парламент и СЕ, относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, както и обстоятелства за
конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от
Регламент (ЕО) №966/2012.
4. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e
налице някое от обстоятелствата по т.II. Органите, от които
участниците могат да получат необходимата информация за
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд са: Национална агенция за
приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по
заетостта, Инспекция по труда.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са
Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са
приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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За изпълнението на Обособена
позиция 1 и Обособена позиция 2
участниците доказват наличието
на изисквания финансов ресурс с
един или няколко от следните
документи: 1. Удостоверение от
банка; 2. Годишен финансов
отчет за последната приключена
финансова година или някоя от
съставните му части, освен ако
са публикувани в публичен
регистър и участникът е посочил
информация за органа, който
поддържа регистъра. Когато по
обективни причини участникът не
може да представи исканите от
възложителя документи, той може
да докаже икономическото и
финансовото си състояние с
всеки друг документ, който
възложителят приеме за
подходящ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са
изпълнени изискванията:
1. Лиценз за извършване на
превоз на пътници на
територията на Република
България и/или лиценз за
извършване на международен
превоз на пътници – лиценз на
Общността със списък или
заверени копия към тях,
издадени по реда и при
условията на Закона за
автомобилните превози.
2. Удостоверения за техническа
изправност на автобусите.
3. Документ за собственост или
договор за нает сервиз или
сервизно обслужване.
4. Документ за собственост или
договор за нает гараж.
5. Договор с механик, извършващ
предпътен технически преглед на
автобусите.
6. Договор с лекар за
извършване на предпътен
медицински преглед на водачите.
7. Списък на водачите с
приложени трудови договори и
свидетелства за управление на
МПС.
8. Копия на валидни
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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За изпълнението на Обособена
позиция 1 и Обособена позиция 2
е необходим финансов ресурс, с
който участникът да разполага,
в размер на 50 на сто от
прогнозната стойност на годишна
база или 104 500 лв. за ОП 1 и
78 500 лв. за ОП 2. Когато
участникът предлага изпълнение
на повече от една обособена
позиция, финансовият ресурс,
необходим за изпълнението им,
се сумира.
За останалите обособени позиции
Възложителят не поставя
минимални изисквания за
икономическото и финансовото
състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
приложимите случаи):
1. Участниците да притежават
лиценз за извършване на превоз
на пътници на територията на
Република България и/или лиценз
за извършване на международен
превоз на пътници – лиценз на
Общността със списък или
заверени копия към тях,
издадени по реда и при
условията на Закона за
автомобилните превози.
2. Предложените автобуси за
изпълнение на услугата да са
технически изправни.
3. Осигурено сервизно
обслужване на автобусите.
4. Осигурено място на домуване
на автобусите.
5. Осигурен предпътен
технически преглед на
автобусите.
6. Осигурен предпътен
медицински преглед на водачите
7. Осигурен необходим брой
основни автобуси и водачи:
ОП 1: Автобуси - 7, водачи - 8;
ОП 2: Автобуси - 6, водачи - 9;
ОП 3: Автобуси - 1, водачи - 2;
ОП 4: Автобуси - 1, водачи - 2;
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„Гражданска отговорност” на
автобусите и „Злополука” на
пътниците
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ОП 5: Автобуси - 10, водачи 10;
ОП 6: Автобуси - 2, водачи - 3;
ОП 7: Автобуси - 5, водачи - 5;
ОП 8: Автобуси - 2, водачи - 2;
ОП 9: Автобуси - 8, водачи - 9;
ОП 10: Автобуси - 2, водачи 3;
8. Участникът да притежава
застрахователни полици
„Гражданска отговорност” на
автобусите и „Злополука на
пътници в обществения
транспорт” на пътниците, които
да са валидни към крайната дата
на подаване на офертите,
посочена в обявлението.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Да
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:

Не

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

Да

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Ускорена процедура на договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Някои кандидати вече са избрани
Да
(ако е целесъобразно при определени
видове процедури на договаряне)

Не

(ако да, посочете имената и адресите на
икономическите оператори, които вече са
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна
информация“)

Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
Да
Не
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или
за договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Възраст на автобуса
35
1
Наличност
на
екологичен
двигател
30
2
Комфорт и допълнителни услуги в автобусите
10
3
Цена на билет
25
4
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
Да
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в
приложимите случаи)
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Да
(ако да)
Обявление за предварителна информация
Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________
Други предишни публикации (в приложимите случаи)

Не

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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Дата: 15/06/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Платими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________ Валута:
Условия и начин на плащане:

Да

Не

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
DA
EL
GA
LT
NL
RO
ES
DE
EN
IT
HU
PL
SK
CS
ET
FR
LV
MT
PT
SL
Други: ________

FI
SV

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 90 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2015 дд/мм/гггг
Час: 10:00
(в приложимите случаи) Място: Заседателната зала на Община Монтана - град Монтана,
ул. Извора №1
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на
Да
Не
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
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 на Община Монтана.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Tова представлява периодично повтаряща се поръчка
Да
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
1. Превозите по автобусните линии трябва да се извършва с
автобуси, които отговарят на изискванията за техническа
изправност, съгласно чл. 34 от 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.
2. Всеки участник осигурява необходимия брой основни автобуси,
изискван от Възложителя за извършване на превозите, включително
и резервни такива.
3. Всеки участник трябва да извършва превозите по автобусните
линии с автобуси, чийто клас е съобразен с отделните автобусни
линии.
4. Общественият превоз на пътници трябва да се извършва при
спазване на условията за безопасност и с технически изправни
автобуси като:
а) Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на
техническата им изправност на всеки 6 месеца, както е предвидено
в чл. 147, ал. 3 и ал. 6 от Закона за движение по пътищата.
Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба № Н32 от
16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства, като
автобусите следва да отговарят и на изискванията, включени в
Карта за допълнителни проверки на превозните средства категории
М2 и М3 за превоз на пътници – приложение № 9, допълнение 1 от
Наредбата.
б) Преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси
следва да преминат на предпътен медицински преглед за
здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта, а
автобусите – на предпътен технически преглед.
в) Съгласно разпоредбата на чл. 78 от Закона за автомобилните
превози, при извършване на превози на пътници с автобуси трябва
да се спазват изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за
движението при автомобилен транспорт.
5. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на
пътници, трябва да бъде съобразена с изискванията на чл. 87 от
Закона за автомобилните превози.
6. Водачите, осъществяващи превози на пътници, да са психически
годни по смисъла на Наредба №36 за изискванията на
психологическа годност и условията и реда за провеждане на
психологически изследвания и да не са осъждани за умишлени
престъпления от общ характер или лишени от правото да
осъществяват превозна дейност.
7. Превозът се извършва в почистени и добре проветрени автобуси
при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.
8. През зимния сезон превозните средства следва да са отоплени.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
срокът за получаване на офертите се намалява с 7 дни, тъй като
обявлението се изпраща по електронен път, и с още 5 дни, тъй
като от датата на публикуване на обявлението е предоставен пълен
достъп до документацията.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша №18
Град
Пощенски код
София
1000

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Държава
Република
България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Община Монтана
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
ул. Извора №1
Град
Монтана
Място/места за контакт

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c

Пощенски код
3400
Телефон
096 394270

Държава
Република
България
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На вниманието на
Ангелина Александрова
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган
извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската транспортна схема
1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската транспортна схема – пет
вътрешноградски автобусни линии
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
№ 1 Мала Кутловица - Кошарник - 7 147 курса годишно
№ 2 Мала Кутловица - Младост 2 - 7 669 курса годишно
№ 3 Кошарник – Болницата - 3 132 курса годишно
№ 4 Младост 2 - Болницата - 2 086 курса годишно
№ 12 Младост 2 – к-с Аугуста - 4 026 курса годишно
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
836840.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската транспортна схема
1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската транспортна схема – шест
вътрешноградски автобусни линии
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
№ 5 Автогара - Младост 2 - 6 262 курса годишно
№ 6 Младост 2 - ж.п. гара - 6 262 курса годишно
№ 7 Младост 2 – Ирели - 1 825 курса годишно
№ 8 Младост 2 - Лозята - 1 642 курса годишно
№ 9 Автогара - Лозята - 730 курса годишно
№ 10 Младост 2 - Центъра - 7 198 курса годишно
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
627650.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската транспортна схема: Монтана – Д.
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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Белотинци

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Монтана - Д. Белотинци (без събота и неделя) - от Монтана 06:30
ч.; за Монтана 06:55 ч.
Монтана - Д. Белотинци (без събота и неделя) - от Монтана 08:00
ч.; за Монтана 08:25 ч.
Монтана - Д. Белотинци (без събота и неделя) - от Монтана 09:35
ч.; за Монтана 10:00 ч.
Монтана - Д. Белотинци - от Монтана 12:15 ч.; за Монтана 12:40
ч.
Монтана - Д. Белотинци (без събота и неделя) - от Монтана 14:35
ч.; за Монтана 15:00 ч.
Монтана - Д. Белотинци (без събота и неделя) - от Монтана 16:55
ч.; за Монтана 17:20 ч.
Монтана - Д. Белотинци- от Монтана 18:05 ч.; за Монтана 18:30 ч.
Монтана - Д. Белотинци (от 01.04. до 30.09. без събота) - от
Монтана 19:15 ч.; за Монтана 19:40 ч.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
23340.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската транспортна схема: Монтана – Липен
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
Монтана - Липен - от Монтана 06:20 ч.; за Монтана 06:51 ч.
Монтана - Липен - от Монтана 10:30 ч.; за Монтана 11:15 ч.
Монтана - Липен - от Монтана 14:00 ч.; за Монтана 14:35 ч.
Монтана - Липен (в петък и неделя) - от Монтана 16:20 ч.; за
Монтана 17:00 ч.
Монтана - Липен - от Монтана 17:30 ч.; за Монтана 18:05 ч.
Монтана – Липен (01.05.-30.09. ежедневно и 01.10.-30.04. в петък
и неделя) - от Монтана 19:30 ч.; за Монтана 20:00 ч.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
35960.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
областната и републиканската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от областната и републиканската транспортна
схема: Монтана – Киселево, Монтана – Лом, Монтана – Вълчедръм,
Монтана – Игнатово, Монтана – Козлодуй и Монтана – Михайлово
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
МР № 097002 Монтана - Киселево
МР № 090103 Монтана - Лом
МР № 090104 Монтана - Лом
МР № 090301 Монтана - Лом (от 01.10. до 31.03. всеки ден и от
01.04. до 30.09. без неделя)
МР № 090302 Монтана - Лом (от 01.04. до 30.09. в неделя)
МР № 090401 Монтана - Лом

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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МР № 090402 Монтана - Лом
МР № 095904 Монтана - Вълчедръм (без събота)
МР № 096401 Монтана - Игнатово (в събота и неделя)
МР № 12101 Монтана - Козлодуй
МР № 12101 Монтана - Михайлово (в петък, събота и неделя)
МР № 12201 Монтана - Михайлово (в петък)
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
78740.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската транспортна схема: Монтана –
Габровница, Монтана – Безденица, Монтана – Клисурица и Монтана –
Клисурица – Винище – Монтана
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Монтана - Габровница (без събота и неделя) - от Монтана 06.30
ч.; за Монтана 07.01 ч.
Монтана - Габровница - от Монтана 08:00 ч.; за Монтана 08:31 ч.
Монтана - Габровница (без събота и неделя) - от Монтана 11:30
ч.; за Монтана 12:20 ч.
Монтана – Габровница (без събота и неделя) - от Монтана 13:45
ч.; за Монтана 14:26 ч.
Монтана – Безденица (от 01.10. до 31.03. ежедневно и от 01.04.
до30.09. без събота и неделя) - от Монтана 17:15 ч.; за Монтана
17:56 ч.
Монтана - Безденица (01.04. до30.09. в събота и неделя) - от
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c

19

Партида: 00019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Монтана 19:00 ч.; за Монтана 19:41 ч.
Монтана - Клисурица - от Монтана 07:30 ч.; за Монтана 08:31 ч.
Монтана - Клисурица - от Монтана 16:30 ч.; за Монтана 17:31 ч.
Монтана - Клисурица - Винище – Монтана (обиколна) - от Монтана
12:00 ч.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90140.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
областната и републиканската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от областната и републиканската транспортна
схема: Монтана – Лехчево, Монтана – Хайредин, Монтана – Бели
брод и Монтана – Бъзовец
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
МР№ 097201 Монтана - Лехчево (от 01.11. до 31.03. без петък,
събота и неделя)
МР№ 097202 Монтана - Лехчево (от 01.04. до 31.10. без петък,
събота и неделя)
МР№ 12102 Монтана - Хайредин (от 01.11. до 01.04. в петък и
неделя)
МР№ 12103 Монтана - Хайредин (от 01.04. до 01.11. в петък и
неделя)
МР№ 096801 Монтана - Бели Брод
МР№ 096802 Монтана - Бели Брод
МР№ 096803 Монтана - Бели Брод (от 01.04. до 30.09. в петък и
неделя)
УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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МР№ 096308 Монтана - Бъзовец
МР№ 096309 Монтана - Бъзовец (без събота и неделя)
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
25690.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
областната транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от областната транспортна схема: Монтана –
Берковица и Монтана – Черешовица
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
МР№ 092601 Монтана - Берковица (без събота и неделя)
МР№ 092603 Монтана - Берковица
МР№ 092605 Монтана - Берковица
МР№ 093102 Монтана - Черешовица (в петък, събота, неделя и
понеделник)
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16820.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
общинската и републиканската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от общинската и републиканската транспортна
схема: Монтана – Слънчев бряг, Монтана – София, Монтана –
Винище, Монтана – Долна Рикса и Монтана – Г. Белотинци
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
МР№ 12101 Монтана - Слънчев Бряг (от 01.06. до 30.09.)
МР№ 12103 Монтана - София
МР№ 12102 Монтана - София (в неделя)
МР№ 12301 Монтана - София
МР№ 12201 Монтана - София
МР№ 12104 Монтана - София
Монтана - Винище (във вторник, четвъртък, събота и неделя) - от
Монтана 06:30 ч.; за Монтана 07:40 ч.
Монтана - Д. Рикса (в понеделник, сряда и петък) от Монтана
06:30 ч.; за Монтана 07:40 ч.
Монтана - Винище (в четвъртък, събота и неделя) - от Монтана
12:30 ч.; за Монтана 13:40 ч.
Монтана - Д. Рикса (в понеделник и сряда) - от Монтана 12:30 ч.;
за Монтана 13:40 ч.
Монтана - Г. Белотинци (във вторник и петък) - от Монтана 12:30
ч.; за Монтана 13:40 ч.
Монтана - Винище (без петък и неделя) - от Монтана 17:40 ч.; за
Монтана 18:30 ч.
Монтана - Д. Рикса (в петък и неделя) - от Монтана 17:40 ч.; за
Монтана 18:30 ч.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
44370.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на
Община Монтана

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Автобусни линии от
републиканската транспортна схема

1) Кратко описание
Автобусни линии от републиканската транспортна схема: Монтана –
Плевен и Монтана – Варна
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

60112000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
МР№ 12101 Монтана - Плевен
МР№ 12101 Монтана - Варна (от 01.05. до 30.09.)
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3110.00 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 60 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: c375e8c6-c33c-4693-9731-89f9a8d69c9c
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ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща
4
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5
Далекосъобщителни услуги
6
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7
Компютърни и свързаните с тях услуги
8
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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