ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-151 от 18.04.2018г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Пътни транспортни услуги”
чрез събиране на оферти с обява, публикувана в профила на купувача на 04.04.2018г.,
Информация за публикувана обява – АОП №9074603 и Информация за увеличаване на
първоначалния срок за подаване на оферти - №9074837

Днес 18.04.2018 г. в 11.00 часа, комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2.
3.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира
подадените оферти относно обществената поръчка с предмет „Пътни транспортни
услуги”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП и условията
обявени в обявата.
На заседанието на комисията присъстваше Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД – упълномощен представител на „Монтана Автобусен Транспорт”
ЕООД, с редовно пълномощно, представено на комисията.
Председателят на комисията представи на същата две оферти регистрирани в
деловодството на лечебното заведение с приложен списък, както следва :
1. „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана
- вх.№ 22 / 11.04.2018г. - 15:15 ч.;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.София - вх.№ 23 / 11.04.2018г. - 15:25 ч.
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите – подали
оферти, назначената комисия декларира чрез декларация обстоятелствата в съответствие с
нормативните разпоредби.
Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че
офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на
тяхното получаване.
Съгласно обявените условия, офертите на участниците съдържат :
- Заявление с данни на оферента (образец 1);
- Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП (образец 2);
- Техническo предложение, доказателства че участника отговаря на посочените
изисквания на Възложителя;
- Ценова оферта.
Комисията завери с подписите си представените от участниците ценови
предложения и предложи на присъстващия представител на участник в процедурата да
завери с подписа си офертата на другия участник, което той направи.
С това приключи откритото заседание на комисията и след като упълномощения
представител напусна заседанието, комисията започна обстойно разглеждане на
подадените оферти:
І. Участието по обособени позиции е следното:
1. „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана

- за обособена позиция № 2;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.София
- за обособена позиция № 1.
II. Представените оферти отговарят на изискванията на възложителя и на
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Представени са необходимите документи относно
доказване на техническите възможности за изпълнението на поръчката.
III. Ценовите предложения са като следва:
1. „Такситата на Монтана” ЕООД за обособена позиция № 2 – 0.90лв за километър с ДДС;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД за обособена позиция № 1 – 0.90лв за километър
с ДДС.
Ценовите предложения отговарят на обявения финансов ресурс.
Класиране по обособените позиции не се извършва, поради това че за всяка от тях
има само по една оферта, която е редовна и отговаря на изискванията.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя за изпълнители на
обществената поръчката с предмет: „Пътни транспортни услуги”:
1. „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана с оферта вх.№ 22 / 11.04.2018г. за
обособена позиция № 2;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.Монтана с оферта вх.№ 23 / 11.04.2018г. - за
обособена позиция № 1.
С това комисията приключи разглеждането и оценяването на подадените оферти
относно обществената поръчка с предмет: „Пътни транспортни услуги”. На основание
чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол ведно с цялата документация се предава на
възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

Заличено обстоятелство

2.

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

3.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Получил протокола и документацията на: 19.04.2018г.
Утвърдил!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно
чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от
ЗЗЛД

Д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор

