РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 08.10.2018 г. в 10:00 часа, след изтичане срока по чл. 54, ал. 9 във
връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01544/26.09.2018 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и
ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по
обособени позиции”, в следния състав:
Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Таня Янева – Директор дирекция „ОЗКССД” при Община Царево;
2. Мила Стоянова – Директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево
3. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
4. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
5. Илина Ангелова- юрисконсулт при Община Царево;
6. Никола Евтимов – ръководител „Автобаза” при Община Царево
Поради отсъствието по отпуск на Гергана Иванова - мл.експерт ОК при Община
Царево, на нейното място в Комисията, присъства Илина Ангелова - юрисконсулт при
Община Царево, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В съответствие с описаното в Протокол №1 от 26.09.2018 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол №1 е получен от участника
в процедурата - „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД на 28.09.2018 г. за изпълнение на
указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация. В същият ден
протоколът е публикуван в „Профила на купувача” в интернет страницата на Община Царево.
Протокол №1 от 26.09.2018 г. е получен лично срещу подпис от Тодор Илиев –
управител на „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, гр. Царево на 28.09.2018 г.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 /пет/ работни дни,
участникът е направил допълнения към офертата си, по реда, който му бе указан, като е
входирал допълнителни документи, както следва:
1. „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, гр. Царево, ул. Михаил Герджиков №21, с
вх. № 53-01-1401/1/05.10.2018 г. в 16:21 часа.
Комисията отвори плика с допълнително представените от „ЦАРЕВОБУС
ЕКСПРЕС” ООД документи и установи, че същият е представил допълнен ЕЕДОП.

След като прегледа представения нов ЕЕДОП, Комисията установи, че в него са
направени допълнения, съобразно констатациите в Протокол №1 от 26.09.2018 г. от работата
на Комисията, а именно:
1. В част IV Критерии за подбор, раздел Б “Икономическо и финансово състояние“ при
описаните предприети мерки, подробно са описани сключените застрахователните полици
за съответните МПС, с които ще се изпълнява предмета на поръчката. Видно от описаното, за
всяко МПС има сключена застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка
„Злополука на пътниците”.
2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални
способности”, подраздел: „Технически лица или органи за контрол на качеството”, е
посочено името на лицето, което ще извършва предпътен технически преглед на МПС, както
и неговата специалност, а именно механизатор растениевъд по диплома за завършено средно
образование А 83 от Техникум по селско стопанство „Георги Димитров” гр. Айтос.
С оглед на горното, Комисията счита, че представения допълнен ЕЕДОП, съдържа
информация, съответстваща на изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
в т.ч. за икономически и финансови способности; технически и професионални способности
на участника, както и за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подади
което единодушно РЕШИ:
УЧАСТНИК „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, гр. Царево, се допуска до понататъшното си участие в процедурата.
Комисията приключи работата си и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, насрочи
следващото си публично заседание за отваряне на предложената от допуснатия участник
ценова оферта за 15.10.2018 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала, в
сградата на Община Царево – сграда Фронт-офис.
На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата на масово осведомяване. Уведомлението за датата, часа и мястото
на отварянето на ценовите оферти, да се публикува на интернет страницата на Община Цареви, в
раздел „Профил на купувача”.
Настоящият протокол е изготвен на 08.10.2018 г. в 16:00 часа.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: Георги Стоянов – .........................................
Членове: 1. Таня Янева – ..................................................
2. Мила Стоянова – ...........................................
3. Златка Димитрова – .......................................
4. Мария Динкова – ...........................................
5. Илина Ангелова - ...........................................
6. Никола Евтимов – ..........................................

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.

