
„Френско училище Виктор Юго в София“,
бул. Симеоновско шосе 110
1700 СОФИЯ – БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ЗА ПРЕВОЗ НА „Френско училище Виктор Юго в София“,

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

София, 05.07.2021 г.
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Френско училище „Виктор Юго” в София обявява конкурс за избор на изпълнител
за  организация  и  извършване  на  превоз  за  своите  ученици  съобразно
изискванията  за  качество  и  безопасност,  регламентирани  в  европейското  и
националното законодателство и настоящата документация.

Изпълнителят  трябва  да  извърши  транспортна  услуга  в  определения  срок,  с
уговореното  превозно  средство,  от  отправната  точка  до  местоназначението
според нормативните изисквания за ученици във възрастовата група: от 3 до 17
години, общо за 160 деца на ден (към настоящия момент) като времето не трябва
да надвишава 50 мин. 
Всички  дейности  по  организацията  и  осъществяването  на  транспорта  се
осигуряват от изпълнителя.

Транспортната услуга има следните параметри:
а/ превоз на 160 деца сутрин от точките на местоживеене до училището (в 8.15 ч) и
обратно от училището до домовете им (Понеделник, вторник, четвъртък, петък в
15.45 ч,  17.15 ч, 17.45 ч / Сряда в  13,15  ч,  15.45 ч) при сключен рамков договор
между изпълнителя и Френско Училище “Виктор Юго” в София и индивидуални
договори между изпълнителя и съответното семейство, потребител на услугата за
урегулиране на плащанията; 
б/ целодневен превоз на ученици до спортни обекти (между 8.30 – 17.30 ч всеки
учебен ден)  като дневния пробег  не надвишава 100 км при сключен договор с
Френско Училище “Виктор Юго” в София;  Графиците се изпращат на тримесечие.
в/ превоз на ученици за осъществяване на извънкласни дейности (Сряда между
13,15 ч – 15.45 ч) с пробег 10 км при сключен договор с Френско Училище “Виктор
Юго” в София;  

Превозните средства трябва да са в съответната техническа изправност, чистота,
отопление, брой пътникоместа (15, 20 или 30), предпазни колани за всяко място,
застраховки, както и шофьори с необходимата квалификация и опит, с подчертано
добро отношение към децата.

Превозвачът  трябва  да  гарантира  сигурността  на  учениците  от  момента  на
приемането им в транспортните  средства  до момента на крайната  спирка като
подсигури и придружител, гарантиращ предаването на детето на очакващия го.

Кандидатите  ще  бъдат  оценявани  по  следните  критерии:  качество  и  цена  на
предлаганата услуга, състояние на автомобилния парк, обща оценка на фирмата. 

..............
Атанас Калоянов - Председател на административния съвет на Асоциацията на
френския лицей "Виктор Юго" в София 
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ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

Раздел А

Участниците в конкурса следва да подадат следните документи:

 Общо  представяне  на  фирмата  –  история,  ръководен  и  изпълнителен
персонал, квалификация на персонала, 

 Списък  на  автомобилите,  с  които  ще  участват  в  конкурса  с  детайлни
технически характеристики (година на производство, мощност, брой места и
т.н.) съгласно нормативните изисквания за училищен транспорт;

 Удостоверение за актуално състояние с валидност до 6 месеца от датата
на издаването му;

 Удостоверение за липса на несъстоятелност и ликвидация с валидност 3
месеца;

 Лиценз за извършване на услугата превоз на ученици;
 Професионален опит и референции от настоящи клиенти;
 Адрес и лице за кореспонденция.

Раздел Б

Участниците следва да дадат своите предложения в следните аспекти:

 Какви мерки ще предприемат, за да гарантират спазване на стандартите,
изискванията и заявеното качество на услугата през цялата година;

 Как ще гарантират контрола на хигиената в транспортните средства;
 Как  ще  комуникират  и  получават  обратна  връзка  от  родителите  и

учениците;
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Раздел С

 Ценова оферта за всеки от посочените по-горе варианти на транспортната
услуга както следва по точка:
a) на ден и за цялата учебна година при общо около 173 учебни дни:

 120 деца;
 150 деца;
 180 деца;

b) за Отиване и връщане и за една посока 
 Начин на плащане: 

за 1 месец, за 3 месеца, за 1 година;
 Отстъпки:

a) за 2-ро и за 3-то дете;
b) за  плащане  на  цялата  година  наведнъж  в  началото  на  учебната

година.

При  записани  значително  по-голям  брой  деца  френският  лицей  “Виктор
Юго” си запазва правото да договори допълнителна отстъпка.  

 Цена към училището за спорт и извънкласни дейности за :

a) на ден на минибус от 15 места;
b) на ден на минибус от  20 места;
c) на ден на минибус от  30 места;

 условия  за  възстановяване  на  разходите  в  случай  случай  на  обективна
невъзможност  за  ползване  на  транспортната  услуга,  в  това  число  при
затваряне на учебното заведение поради въведена епидемична обстановка
в страната.

Всички  документи,  съдържащи се в  офертата,  следва  да бъдат  подпечатани  и
подписани  от  управителя  на  дружеството  или  от  негов  упълномощен
представител. Всеки участник има право да подаде само една оферта.
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Срок и начин на подаване на офертите: 

Училището ще бъде във ваканция от  14.07.2021 г. до 18.08.2021 г. включително,
като офертите ще се приемат по следния начин:

 от  Г-н  Веселин  Константинов  Динков –  адвокат  на  училището  до 20-ти
август  2021,  15.00  ч. в  един  екземпляр  на  хартиен  носител  и  един
екземпляр на електронен носител (флаш памет)

 на адрес  гр. София Комплекс Южен Парк Сграда 1 – офис част, партер +1 ;
тел. за контакт 089 733 4323

Валидност на офертите:
Офертата следва да бъде валидна 120 календарни дни, считано от крайната дата
за подаване на офертите.

Формат на конкурса:
След  преглед  на  документацията  ще бъдат  проведени  срещи с  участниците  и
посещение при Вас, за да видим състоянието на автомобилите. Точната дата и час
ще бъдат уточнени допълнително.
Избраният  участник  трябва  да  има  възможност  да  започне  изпълнението  на
услугата най-късно от 13-ти септември 2021 г.

За контакт при възникнали въпроси:
Г-н Атанас Калоянов – Председател на Административния съвет на Френско 
Училище Виктор Юго в София
Тел. 0888 811 861, e-mail : atanas@atanaskaloyanov.com

***
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