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ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 

гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg  

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 

 

 „Превоз на работници за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“” 

 

      1. Пълно описание : „Организиране на автобусен превоз на работници и служители на ОП 

„Столично предприятие за третиране на отпадъци” по маршрути, определени от Възложителя“ 

 

     2. Технически изисквания към превозното средство:   

 

2.1. Автобус категория М3 – доказва се с копие на талон ;  

2.2.  Седящи места /без мястото на водача / – не по- малко от 47 ;  

2.3. Да е оборудван с работещ климатик, обслужващ целия салон на автобуса ; 

2.4. ABS ;  

2.5. Работещо индивидуално осветление и вентилация на всеки пътник ; 

2.6. Тапицирани седалки ;  

2.7. Врати – 2 броя ;  

2.8. Работеща система за накланяне „Kneeling“ при спиране ;  

2.9. Технически изправен.  

 

   3. Изисквания към превозвача: 

 

- Да притежава валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на 

Република България. Лицензът следва да се поддържа валиден за срока на договора. При 

подновяването му участникът, избран за изпълнител, предоставя заверено копие в 

едноседмичен срок от издаването му на Възложителя ; 

- Да разполага с опитен и квалифициран персонал за организация и изпълнение на 

поръчката. Това изискване се доказва с копие от свидетелство за управление на МПС, категория 

D на водачите, които ще управляват превозните средства ; 

- Да разполага със собствени /наети или на лизинг/ превозни средства, технически 

изправни и регистрирани. Участникът да разполага с минимум един основен и един брой 

резервен автобус, които да технически изправни. Резервният автобус следва да бъде със същите 

технически показатели, и ще  бъде използван в случай, че първият автобус не може да 

осъществява курсовете, по маршрутите, определени от Възложителя. 

Доказва се с Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на превозните средства – 

основни и резервни, с които участникът разполага и предлага за извършване на превоза по 

маршрутите, както и за тяхната техническа изправност. 

 

4. Маршрути: Основните маршрути, по които следва да извършва превоза на пътници са: 

a.  гр. София Храм–паметник „Св. Александър Невски“ – местност „Мало ливаде“, 

ИБТ „Хан Богров“ – с. Яна и обратно; 

b.  с. Яна – местност „Мало ливаде“, ИБТ „Хан Богров“ – гр. Елин Пелин – с. Доганово 

и обратно; 

Забележка: Възложителят има право да подава и други маршрути на територията на Р. България 

5.    Прогнозен максимален дневен пробег: 180 км по всички маршрути и посоки;Прогнозен 

брой работни дни в календарен месец - 25; 

Забележка: Възложителят има право да извършва промени в прогнозите, дадени в т. 5 и т.6; 

 

6. Срок на договора: 4 /четири/ месеца, считано  от датата на сключване на договора. 

mailto:office@spto.bg


2 
 

 

7. Начин на образуване на цената: 

 

Участниците следва да предложат в офертата си цена, в която да са посочени: 

7.1.  Цена за 1 км пробег по маршрутите, посочени в т. 5 /а и б/ при прогнозен максимален 

дневен пробег: 180 км   ............……. лв./км, без ДДС ;  

7.2. Цена за месец,  по маршрутите, посочени в т. 5 /а и б/ при прогнозни максимален дневен 

пробег: 180 км и средномесечни работни дни: 25                  ……..…….. лв./месец, без ДДС; 

 

7.3. Цена за 1 км пробег при извършване на други превози по заявка на Възложителя в срока на 

договора      ……………..лв./км, без ДДС; 

 

7.4. В единичните цени за 1 км пробег и месечната цена да са включени всички разходи на 

Изпълнителя, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните 

средства, разходи за трудови възнаграждения, разходи от гаража на транспортните средства до 

начална точка на маршрута и от крайна точка на маршрута до гаража на транспортните средства,  

както и всякакви други разходи които могат да възникнат за времето и в срока на изпълнение 

на договора.  

 

Забележка: Когато участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност 

/ ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него цена 

    

8. Участниците да представят в офертата си:     

8.1. Единична цена в български лева без ДДС за 1 км пробег ; 

8.2. Месечна цена в български лева без ДДС при прогнозен дневен пробег 180 км за 25 работни 

дни ;  

8.3. Разстояние от гаража на транспортните средства до начална точка на маршрута и от 

Разстояние от крайна точка на маршрута до гаража на транспортните средства.  

8.4.Копие на документи за професионална квалификация и правоспособност на водачите на 

фирмата ; 

8.5. Копие от регистрационен талон на автобусите ; 

8.6.Подписана и подпечатана декларация от участника в пазарното проучване, че автобусите 

отговарят на техническите изисквания, посочени в точка 2 от настоящото пазарно проучване 

; 

8.7.Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на превозните средства – основни 

и резервни, с които участникът разполага и предлага извършване на превоза по маршрутите, 

както и за тяхната техническа изправност. 

8.8. Копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 

България или лиценз на Общността ; 

8.9. Срок на валидност на офертата- по предложение на участика, но не по- малко от 60 

календарни дни, считано от датата, посочена като крайна дата за подаване на оферти за 

участие в пазарното проучване ; 

8.10. Офертата да бъде адресирана до инж. Николай Савов, Директор ОП „Столично 

предприятие за третиране на отпадъци ; 

8.11. Да бъде подписана и подпечатана от представляващия участника/кандидата.  

 

 

9. Сведения за участника, съдържащи информация относно: 

 

 Официално име на участника: 

 Фирмени данни:  

- седалище и адрес на управление:   
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 Регистрация: 

  В Търговския регистър: 

................................................................  

 Булстат /ЕИК/: ............................................................... 

 Адрес за кореспонденция:  

телефон: .............................. факс: ............................................. е-mail: .......................................... 

 

 Лице за контакти:  

длъжност.............................................. телефон ................................., факс ...................................... 

е-mail: ............................................. 

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето ценово предложение и 

изисканата информация до 16.00 часа на 04.01.2015 г. по е-mail: office@spto.bg  или на адрес: 

гр.София  с.Яна ,местност Садината  

 

Лице за контакт: Ивелина Иванова, Специалист продажби 

тел. 0889 09 75 66  
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