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ОБЯВЛЕНИЕ
Със Заповеди № № 61/ 22.04.2015 г. и 80/27.05.2015г. на Кмета на Община Борино, област
Смолян, издадени в изпълнение на Решение № 458, прието с протокол № 60 на заседание на
Общински съвет Борино, проведено на 18.12.2014 г., Община Борино, област Смолян е открила
конкурс по реда на Раздел II от Глава II на 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, с който да извърши възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на
линии от областна/общинска/ транспортна схема при следните условия:
1. Предмет на конкурса: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинската, областната и републиканска транспортна схеми с маршрути: Кожари-Буйново-ЯгодинаБорино, Смолян–Борино и Борино-Пловдив по реда на Раздел II от Глава II на 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, както следва:
Списък №1

1.

Линия
от
общинската
транспортна схема.

Кожари-БуйновоЯгодина - Борино

07:00ч.

16:45

Брой
курсове
на ден
I

2.

Линия
от
областната
транспортна схема.

Смолян - Борино

06:50
12:00

14:10
14:10

I
II

3.

Линия
от
републиканската
транспортна схема
с номера № 21101 06:00 часа и №
21102 – 10:30 часа.

Борино-Пловдив

06:00
10:30

13:00
17:30

I
II

№

Вид
на
автобусната линия

Маршрут

Час
на
тръгване

Час
на
връщане

Забележка
Изпълнява се 1 ден седмично
/сряда/.
При
необходимост
изпълнението ще се извършва 2
или 3 дни в седмицата.
I-Курс се изпълнява ежедневно без
събота и неделя и без официални
празници.
II-Курс се изпълнява само в неделя
през периода 15.09-15.06
I-Курс се изпълнява ежедневно.
II-Курс се изпълнява ежедневно
без събота.

2. Изисквания към кандидатите: За участие в конкурса могат да участват кандидати, които
отговарят на изискванията на чл. 2 и Глава ІІІ от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси.
3. Гаранция за участие: За участие в конкурса следва да се внесе парична гаранция в размер
на 100.00 лв. /сто лв. /с вкл. ДДС в касата на Общинска администрация Борино. Документа
удостоверяващ плащането на гаранцията за участие се прилага към офертата.
4. Срок за закупуване на документацията: Тръжната документация се закупува от касата на
общината срещу сумата от 30.00 лева (тридесет лева). Същата може да се закупи от датата на
публикуване на обявата до 17:00 часа 10.08.2015 г.
5. Срок за подаване на предложения за участие: Краен срок за подаване на документи за
участие в конкурса е до 17:00 часа на 10.08.2015 г.
6. Място, ден и час за разглеждане на документацията: Конкурсът ще се проведе на
11.08.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Борино, находяща се на адрес с. Борино,
обл. Смолян, ул. „Христо Ботев” № 1.
Документацията за конкурса е публикувана на сайта на община Борино - www. borino.bg-профил на
купувача.
Телефон за допълнителна информация: 03042/20-40

