УТВЪРДИЛ!
КМЕТ: ________________
/ ПЕТЪР ДУЛЕВ/

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДМЕТ:
“ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
ПО УТВЪРДЕНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ”

гр. Белене
м. Февруари 2011 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:
І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА КОНКУРСА
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ІV. СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
V. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
VІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
VІІ. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА
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І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА КОНКУРСА:
Предмет на конкурса е възлагане за срок от 8 (осем) години на обществен
превоз на пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община
Белене, съгласно приложените маршрутни разписания, както следва:
1. В 04.50 (през Бяла вода и Лозица) и 07.10 часа (през Татари и
Петокладенци) от град Белене и в 14.00 и 16.30 часа (през Бяла вода и Лозица) от
град София.
Маршрутните разписания се изпълняват с автобуси категория М2 и М3, клас
ІІІ (над 22 места за седящи пътници).
2. В 06.20 и 08.10 часа (през Кулина вода и Лозица), 12.35, 16.15. и 17.15 часа
(през Бяла вода и Лозица) и 11.00 часа (през Татари и Петокладенци) от град
Белене и в 06.15 и 12.20 часа (през Кулина вода и Лозица), 10.30 и 14.00 часа (през
Бяла вода и Лозица), 14.15 и 18.30 часа (през Татари и Петокладенци) от град
Плевен.
Маршрутните разписания се изпълняват с автобуси категория М2 и М3, клас В
(до 22 места за седящи пътници).
3. В 06.50, 12.00, 14.00, 15.40 и 17.30 часа от град Белене и в 11.00, 14.30,
16.00, 17.00 и 18.30 часа от град Свищов.
Маршрутните разписания се изпълняват с автобуси категория М2 и М3, клас В
(до 22 места за седящи пътници).
4. В 04.20, 08.00 и 17.30 часа от град Белене и в 06.30, 12.30 и 19.00 часа от
град Левски.
Маршрутните разписания се изпълняват с автобуси категория М2 и М3, клас В
(до 22 места за седящи пътници).
5. Предложението се поставя в отделно запечатан плик, надписан с текст
„Ценово предложение”, поставен в големия плик с всички останали изискуеми
документи. Общият плик се надписва с адреса на кандидата за кореспонденция,
телефон, факс и електронна поща.
6. Предложението се представя в Деловодството на община Белене в срок до
17.00 часа на 16.03.2011 год.
7. Предложението ще се разглежда на 17.03.2011 год. от 10.00 часа в зала 26
на административната сграда на Община Белене.

Предметът на конкурса не включва отделни лотове (пакети) маршрутни
разписания от утвърдената транспортна схема от квотата на община Белене.
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ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.
1. До участие се допускат физически или юридически лица, както и техни
обединения, които отговарят на следните изисквания:
1.1. регистрирани са като Търговци по смисъла на Търговския закон;
1.2. притежават валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на
пътници;
1.3. не са прекратили по собствена инициатива договор за обществен превоз
на пътници с Община Белене;
1.4. са осигурили необходимия брой пътни превозни средства от съответния
клас, определен от Възложителя, включително и резервни, които могат да бъдат
собствени, на финансов лизинг или наети.
1.5. не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване в
несъстоятелност.
1.6. не се намират в ликвидация
1.7. отговарят на всички изисквания на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

2. Не се допуска до участие кандидати, които са подали предложение,
което е непълно и/или не отговаря на предварително определените условия в
Документацията за участие в конкурса.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:
1.1. Извършването на обществен превоз на пътници по утвърдената
транспортна схема от квотата на община Белене да се осъществява, с 10 броя
автомобили категория М2 и М3 и клас ІІІ и „В”, от който 7 основни и 3 резервни по
маршрутните разписания, както следва: по направление „Белене” – „София” с
автобус категория М2 и М3 клас ІІІ (над 22 места за седящи пътници), и по
направления „Белене” – „Плевен”, „Белене” – „Свищов” и „Белене” – „Левски”,
маршрутните разписания се изпълняват с автобуси категория М2 и М3, клас В (до
22 места за седящи пътници).
1.2. Превозните средства трябва да отговарят на изискванията за клас –
съответстващ на изискванията на конкурсната документация.
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ІV. СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
1. Предложение за участие в конкурса – по образец;
2. Копие от документ за съдебна регистрация на фирмата;
3. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на кандидата – издадено
не порано от шест месеца, от датата на подаване на документите;
4. Копие от Лицензията за обществен превоз на пътници;
5. Копие от карта за регистрация „БУЛСТАТ”/ЕИК;
6. Списък на превозните средства, с който кандидата ще изпълнява обществен
превоз на пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община
Белене, включващ марка, модел, клас, пътникоместа, възраст и
регистрационен номер на превозните средства – по образец;
7. Копия от свидетелства за регистрация на превозните средства;
8. Копие от договор за наем или лизинг /ако е допустимо/;
9. Квитанция за закупена документация;
10. Копие от документ за внесена гаранция за участие в конкурса в размер на
1000
лв.,
по
банкова
сметка
IBAN:BG74STSA930084594574,
BIC:STSABGSF, код 442100 при банка „ДСК” ЕАД, клон Белене която ще
бъде възстановена, след подписване на договор със спечелилият конкурса
кандидат;
11. Декларация от кандидата, че автобусният парк, с който участва не е
ангажиран в други конкурси за извършване на обществен превоз на
пътници – по образец;
12. Договор за създаване на обединение на физически или юридически лица за
осъществяване на определена дейност /ако е допустимо/.
13. Референции от предишни възложители /ако е допустимо/.
При кандидатстване от обединение на физически или юридически лица за
осъществяване на определена дейност, всички задължителни документи, с
изключение на тези по т. 1, 9 и 10 се предоставят поотделно от всички лица,
включени в обединението.

5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С ПРЕДМЕТ
“ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНАТА
ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ”
от: .......................................................................................................................................
/наименование на фирмата по съдебна регистрация/
адрес: ..................................................................................................................................
БУЛСТАТ...........................................................................................................................
Представлявана от:...............................................................................................................................
Във връзка с обявения конкурс с предмет: „Възлагане на обществен превоз
на пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община Белене”, Ви
предлагаме следните условия:
1. Екологичност на превозните средства – представяне на копия от удостовере 
нията за транспортна годност на съответните превозните средства.
Екологичност на превозните средства
Превозни средства отговарящи на критерий ЕВРО 5
Превозни средства отговарящи на критерий ЕВРО 4
Превозни средства отговарящи на критерий ЕВРО 3
Превозни средства отговарящи на критерий ЕВРО 2

Брой превозни средства

2. Допълнителни услуги, предлагани в превозните средства и брой на
превозните средства, в които се предлагат:
Допълнителни услуги
Превозно средство с климатик

Брой превозни средства

3. Цена на билетите между крайните спирки по маршрута на линиите:
№
направление
Маршрут
Цена
Белене  София
1.
Белене  София
2.

Белене – Плевен
Белене – Плевен
Белене – Плевен

Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Обнова, Плевен,
Деков, Б.вода, Лозица, Асеново,
Мечка, Коиловци, Плевен
Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Обнова,Тотлебен,
Деков, Б.вода, Лозица, Асеново, Мечка
Деков, К.вода, Б.вода, Лозица, Мечка
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3.

Белене – Свищов

4.

Белене – Левски

Белене, Деков, г. Ореш, Свищов
Деков, Татари, Петокладенци,
Стежерово, Българене, Малчика

4. Предложения със социално значение:..................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Брой на оборудваните превозни средства за превоз на трудноподвижни лица:
.................................................................................................................................
6. Възрастов състав на превозните средства:
Възрастов състав на превозните средства
превозни средства до 2 год.
превозни средства от 2 до 5 год.
превозни средства от 5 до 10 год.
превозни средства над 10 год.

Брой превозни средства

С уважение:..............................
/............................./
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СПИСЪК
НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ПО
УТВЪРДЕНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
от: .............................................................................................................................
/наименование на фирмата по съдебна регистрация/
адрес: ........................................................................................................................
БУЛСТАТ.................................................................................................................
Представлявана от:....................................................................................................
Във връзка с обявения конкурс с предмет: „Възлагане на обществен превоз
на пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община Белене”, и
изискванията на задължителните документи в Документацията за участие в
конкурса, Ви предлагаме списък на превозните средства с който ще
осъществявам обществен превоз на пътници по утвърдената транспортна схема
от квотата на Община Белене, както следва:

№

марка

модел

година на
първоначална
регистрация

рег. №

клас

брой
места

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

С уважение:..............................
/........................................../
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ДЕКЛАРАЦИЯ
от: .............................................................................................................................
/наименование на фирмата по съдебна регистрация/
адрес: ........................................................................................................................
БУЛСТАТ.................................................................................................................
Представлявана от:....................................................................................................

Във връзка с обявения конкурс с предмет: „Възлагане на обществен превоз
на пътници по утвърдената транспортна схема от квотата на община Белене”, и
изискванията на задължителните документи за участие в конкурса,
ДЕКЛАРИРАМ
ЧЕ, превозните средства с който ще осъществявам обществен превоз на
пътници по маршрутните разписания по утвърдената транспортна схема от
квотата на Община Белене, не са включени в други конкурси за обществен
превоз на пътници.

С уважение:..............................
/........................................../
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