ЗАПОВЕД
№ 514
Кюстендил, 11.09.2019г.
На основание чл.258 и чл.259 от ЗПУО и чл. 192, ал. 4 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ
I. Протокол от 10.09.2019 година от работата на комисия за оценка на офертите,
получени чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с
предмет извършване на превоз на ученици и определени с моя заповед
№499/09.09.2019г.
II. На основание на посочения протокол, определям:
Класирани участници:
На първо място: «ТРАНСПЪТ» ЕООД
Изпълнител: «ТРАНСПЪТ» ЕООД
III. Отстранени участници (основание за отстраняването):
„ВИВА - 2000“ ООД и „ЛИРА ТРАНСПОРТ“ ЕООД
Мотиви: Посочените несъответствия с изискванията на Възложителя към
техническото и ценовото предложение на участниците, не могат да бъдат санирани
чрез допълнително представяне на документи, каквато възможност е налице по
отношение на доказване съответствието с критериите за подбор.
Протоколът да се изпрати на електронните пощи на участниците и да се
публикува в профила на купувача.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се с
Величкова за сведение
ИСКРА ВЛАДИМ
Директор на Петс
Град Кюстендил
Запознати: 1. Хр. Кал<}
3. В. Здрав
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ДИРЕКТОР Я Щ Ш О ОУ «ХРИСТО БОТЕВ»
ИСКРА ВЛАДИМИРОВА
дата:

ПРОТОКОЛ
I

от оценка на предложенията за възлагане на обществена поръчка за
извършване на превоз на ученици,
съставен на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП
Дата/и на работа на комисията (заседания):
На 10.09.2019г. в 14,00 часа, в дирекцията на Пето ОУ „Христо Ботев“, се проведе
открито заседание на Комисия в състав:
Председател: Христина Бориславова Калфина
и членове:
1. Даниела Николова Шиякова
2. Весела Йорданова Здравкова
Комисията е назначена със Заповед № 499/ 09.09.2019г. на директора на училището
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП с предмет: «Специализиран автобусен
транспорт на ученици по обособени позиции».
Комисията започна работа в 14,00 часа, след получаване на представените оферти и
протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Комисията установи, че в определения срок за
подаването им —17,00 часа на 09.09.2019г., са постъпили 3 /три/ оферти, входирани
във входящия дневник на деловодството на училището.
Получени оферти от:
1. «ВИВА 2000» О О Д - 09.09.2019г., 14,30 ч., вх.№1006/09.09.2019г.
2. «ЛИРА ТРАНСПОРТ» ЕООД - 09.09.2019г., 16,50ч., вх.№ 1008/ 09.09.2019г.
3. «ТРАНСПЪТ» ЕООД - 09.09.2019г., 16,55ч., вх.№ 1009/09.09.2019г.
Съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП всеки член на комисията попълни и
представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.
На основание чл.97, ал.З от ППЗОП, Комисията отвори офертите по реда на
тяхното постъпване и обяви ценовите предложения на участниците, както следва:
1. "ВИВА 2000“ ООД: за позиция №1 -1,00 лв. без ДДС, за позиция №2 1,50лв. без ДДС, за позиция №3- 1,50 лв.без ДДС
2. „ЛИРА ТРАНСПОРТ“ ЕООД: за позиция №1 - 0,99лв. без ДДС, за позиция
№2 - 1,49лв.без ДДС, за позиция №3 - 1,49лв. без ДДС
3. „ТРАНСПЪТ“ ЕООД: за позиция №1- 0,917лв. без ДДС, за позиция №2 1,375лв. без ДДС, за позиция №3 - 1,375лв. без ДДС
Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбите на чл.47, ал.2
от ППЗОП, в запечатана непрозрачна опаковка, с посочени данни на същите. Върху
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ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГРАД КЮСТЕНДИЛ
!31 Кюстендил, ул. „Спартак“№ 21, Zgf 078 547881, e-mail: petoo ou@abv.bg
всяка оферта членовете на комисията поставиха дата и час и положиха подписи.
При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения
присъстваха следните участници:
Ася Симчова Димитрова - „ТРАНСПЪТ“ ЕООД
С това откритото заседание приключи.
Комисията продължи соята работа с административна проверка на офертите и
съответствието им с изискванията на Възложителя към техническото и ценово
предложение на участниците.
Административна проверка на офертите:
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното
постъпване и установи, следното:
. 1. В запечатаната непрозрачна опаковка на участника „ВИВА - 2000“ ООД има
списък на представените документи, образци на декларации № 1, №2, №3, №3а, №4,
№5, №6, №7, №8, №8.1, №9, №10,№11, №11.1 и ценово предложение. Има едно
техническо предложение за трите позиции, което не отговаря на изискването да се
представят поотделно комплектовани документи за всяка позиция. В ценовото
предложение за позиция №1е посочена цена за километър от 1.00 лева без ДДС.
Тази цена надвишава определената максимална цена от Възложителя. За позиции
№2 и №3 е посочена цена от 1.50 лева без ДДС, която надвишава определената
максимална цена от Възложителя. Не са представени Лиценз за превоз на пътници и
документи за техническото състояние и застраховка на превозните средства.
2. В запечатаната непрозрачна опаковка на участника „ЛИРА ТРАНСПОРТ“ ЕООД
има списък на представените документи, образци на декларации № 1, №2, №3, №3а,
№4, №5, №6, №7, №8, №8.1, №9, №10,№11, №11.1 и ценово предложение. Има едно
техническо предложение за трите позиции, което не отговаря на изискването да се
представят поотделно комплектовани документи за всяка позиция. Представени са
Лиценз за превоз на пътници и документи за техническото състояние и застраховка
на превозните средства. В ценовото предложение за позиция №1е посочена цена за
километър от 0.99 лева без ДДС. Тази цена надвишава определената максимална
цена от Възложителя. За позиции №2 и №3 е посочена цена от 1.49 лева без ДДС,
която надвишава определената максимална цена от Възложителя.
3. В запечатаната непрозрачна опаковка на участника „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД има
списък на представените документи, образци на декларации № 1, №2, №3, №3а, №4,
№5, №6, №7, №8, №8.1, №9, №10,№11, №11.1 и ценово предложение. Има
техническо предложение за всяка от позициите. Представени са Лиценз за превоз
на пътници и документи за техническото състояние и застраховка на превозните
средства. В ценовото предложение за позиция №1е посочена цена за километър от
0.917 лева без ДДС. Тази цена отговаря на оОпределената максимална цена от
Възложителя. За позиции №2 и №3 е посочена цена от 1.375 лева без ДДС, която

отговаря на определената максимална цена от Възложителя.
Отхвърлени оферти:
Предвид горепосоченото, Комисията единодушно реши да отстрани участниците
„ВИВА - 2000” ООД и „ЛИРА ТРАНСПОРТ“ ЕООД от участие в обществената
поръчка, поради несъответсвие с предварително поставените от Възложителя
изисквания, което е основание за отстраняване по чл. 107, т.2, буква «а» от ЗОП.
Мотиви: Посочените несъответствия с изискванията на Възложителя към
техническото и ценовото предложение на участниците, не могат да бъдат санирани
чрез допълнително представяне на документи, каквато възможност е налице по
отношение на доказване съответствието с критериите за подбор.
. Получени оценки и класиране на кандидатите:
Тъй като „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД е единствен допуснат участник, техническото му
предложение отговаря на изискванията на Възложителя, предложената цена и по
трите обособени позиции не надвишава определената от Възложителя такава,
комисията единодушно взе решение да класира участника „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД
на първо място и по трите обособени позиции.
На основание своите констатации и извършеното класиране, Комисията предлага на
Възложителя да сключи договор за «Специализиран автобусен транспорт на
ученици по обособени позиции» и по трите обособени позиции с класирания на
първо място участник «ТРАНСПЪТ» ЕООД.
Кандидат, който следва да бъде определен за Изпълнител:
Позиция №1: „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД
Позиция №2: „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД
Позиция №3: „ ТРАНСПЪТ“ ЕООД
На основание чл.112, ал.4 от ЗОП договорът за възлагане на обществена поръчка
следва да съдържа всички предложения от офертата на избрания за Изпълнител.
Настоящият протокол се дъстави и подписа на 10.09.2019г., след приключване на
работата на Комисията и се представи на Възложителя за утвърждаване.

Председател: Христина Калфун
Членове:
Даниела Шиякова
Весела Здравкова,

