Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 11.09.2019 г.
ПОЛУЧИЛ:_____
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 11.09.2019 г.
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 10.09.2019 г. в 10:00 часа в сградата на Община Царево, фронт-офис, в кабинета
на отдел „Правен“, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01559/10.09.2019 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 2019/2020 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 ОА-Царево;
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5. Мария Стоименова – мл. експерт „Стопански дейности“ при Община Царево;
6. Дико Недялков – ръководител „Автобаза“ при Община Царево
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на
Общината е депозирана 1 /една/ оферта, както следва:
От „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление гр.
Царево, ул. Васил Левски №4, с вх. № 53-01-1387/02.09.2019 г. в 16:38 часа, участващо
за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето й бе обявено
ценовото предложение на участника, а именно:
1. Оферта на „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Царево, ул. Васил Левски №4, представлявано от Тодор Илиев, с предлагана цена за
изпълнение на поръчката, както следва:
-

№

1.

2.

За Обособена позиция №1 : „Извършване на специализиран превоз на деца и
ученици по утвърдени маршрутни разписания:

Описание
на маршрута (обособената
позиция)

- Царево – Бродилово
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в
км – 30 км
Дневен пробег в км – 90
км.
Брой деца и ученици - 7
Вместимост
на
превозното средство, предвид
очаквания брой деца – до 22
места
Брой учебни дни, в
които ще се изпълнява - 180
-Ахтопол - Варвара
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в
км – 10 км
Дневен пробег в км – 30
км.
Брой деца и ученици – 9
Вместимост
на

Единична цена за км/пробег
с вкл. разходи, % печалба без
ДДС

Обща
стойност на
дневен пробег
по маршрута
без ДДС

0.92 лв

82.80 лв

0.92 лв

27.60 лв
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превозното средство, предвид
очаквания брой деца – до 22
места
Брой учебни дни, в
които ще се изпълнява - 180
-Ахтопол - Синеморец
Брой курсове на ден - 3
Дължина на маршрута в
км – 12 км
Дневен пробег в км – 36
км
Брой деца и ученици 26
Вместимост
на
превозното средство, предвид
очаквания брой деца – над 22
места
Брой учебни дни, в
които ще се изпълнява - 180
- Синеморец – Ахтопол –
Варвара - Царево
Брой курсове на ден - 2
Дължина на маршрута в
км – 40 км.
Дневен пробег в км – 80
км.
Брой деца и ученици 44
Вместимост
на
превозното средство, предвид
очаквания брой деца – над 22
места
Брой учебни дни, в които
ще се изпълнява - 180

3.

4.

1.37 лв

49.32 лв

1.37 лв

109.60 лв

- За Обособена позиция №2: „Извършване на специализиран превоз на деца и
ученици по вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико и вътрешна
градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря, превозващи се с абонаментни
карти”
№

Описание
на маршрута (обособената позиция)
„Извършване на специализиран
превоз на деца и ученици по
вътрешна
градска
линия
кв.
Василико – Царево – кв. Василико и
вътрешна градска линия м. Грънчаря
– Царево – м. Грънчаря, превозващи
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Цена на месечна абонаментна
карта без ДДС

24.00 лв

се с абонаментни карти”

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
І. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите за
подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
„ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на предварително
обявените от възложителя изисквания, поради което, Комисията допуска същия до понататъшно участие.
Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия участник и
неговото класиране.
На база критерия за оценяване „най-ниска цена”, съгласно документацията за участие в
поръчката, Комисията извърши следното класиране по Обособена позиция № 1:
1– во място: „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Царево, ул. Васил Левски №4, ЕИК 204987979, представлявано от Тодор Илиев –
управител, с предложени цени на километър без ДДС за автобус до 22 места - 0.92 лева без
ДДС и за автобус над 22 места - 1.37 лева без ДДС.
На база критерия за оценяване „най-ниска цена”, съгласно документацията за участие в
поръчката, Комисията извърши следното класиране по Обособена позиция № 2 :
1– во място: „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Царево, ул. Васил Левски №4, ЕИК 204987979, представлявано от Тодор Илиев –
управител, с предложена цена за месечна абонаментна карта - 24,00 лв без ДДС.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител
на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и
ученици през учебната 2019/2020 г. на територията на Община Царево, по обособени
позиции” да обяви класирането и да обяви за изпълнител : „ЦАРЕВОБУС ЕКСПРЕС” ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Васил Левски №4, ЕИК 204987979,
съответно за Обособена позиция № 1 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици
по утвърдени маршрутни разписания и Обособена позиция № 2 „Извършване на
специализиран превоз на деца и ученици по вътрешна градска линия кв. Василико – Царево –
кв. Василико и вътрешна градска линия м. Грънчаря – Царево – м. Грънчаря, превозващи се с
абонаментни карти”.
С тези действия приключи работата на Комисията.
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Настоящият протокол е изготвен на 10.09.2018 г. 15:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Георги Стоянов – ...........................................
Членове: 1. Таня Янева – .....................................................
2. Мила Стоянова – ..............................................
3. Златка Димитрова – .........................................
4. Мария Динкова – ..............................................
5. Мария Стоименова - ............................................
6. Дико Недялков – .............................................

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