ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-172 от 22.04.2019г. 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 09.04.2019г. и
Информация за публикувана обява в Профила на купувача, регистрирана в АОПс ID: 9087334
Днес 22.04.2019 г. в 11.00 часа, комисия в състав:

Председател: 1.
Членове:
2.
3.

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 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 не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от деловодството към
лечебното заведение предаде на председателя на комисията 3 (три) оферти, които по входящи номера,
регистрирани в деловодството в Дневник – Регистър на обществените поръчки, съответстваха на
списъка в приемо-предавателния протокол, а именно:
1. „Джет Комерс” ЕООД, гр.Монтана
- вх.№ 26 / 19.04.2019г., 15:05 ч.;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.София - вх.№ 27 / 19.04.2019г., 15:45 ч.;
3. „Такситата на Монтана” ООД, гр.Монтана
- вх.№ 28 / 19.04.2019г., 15:50 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 председателят пристъпи към отварянето им по реда на тяхното
получаване. Комисията завери с подписите си представените от участниците ценови предложения.
І. Участието по обособени позиции е следното:
1. „Джет Комерс ” ЕООД, гр.Монтана
- за обособена позиция № 2;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.София
- за обособена позиция № 1.
3. „Такситата на Монтана” ООД, гр.Монтана
- за обособена позиция № 2;
II. Ценовите предложения са като следва:
1. „Джет Комерс” ЕООД
- за обособена позиция № 2 – 0.96лв за километър с ДДС;
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД
- за обособена позиция № 1 – 0.90лв за километър с ДДС.
3. „Такситата на Монтана” ООД
- за обособена позиция № 2 – 1.10лв за километър с ДДС;
Комисията констатира, че ценовото предложение на участник №3 „Такситата на Монтана”
ЕООД не отговаря на обявения финансов ресурс на Възложителя, който е 0.96лв, поради което предлага
на Възложителя участника да бъде отстранен от процедурата.
Ценовите предложения на „Джет Комерс” ЕООД и „Монтана автобусен транспорт” ЕООД
отговарят на обявения финансов ресурс.

1.

III. Представените оферти съдържат:
„Джет Комерс” ЕООД е представил:
− Заявление с данни на оферента (образец 1);
− Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП (образец 2);
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Техническo предложение, доказателства че участника отговаря на посочените изисквания на
Възложителя за обособена позиция №2;
− Ценова оферта.
Офертата отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Представени са необходимите документи относно доказване на техническите възможности за
изпълнението на поръчката.
2. „Монтана автобусен транспорт” ЕООД е представил:
− 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 за обособена позиция №1;
− Ценова оферта.
Офертата отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Представени са необходимите документи относно доказване на техническите възможности за
изпълнението на поръчката.
3. „Такситата на Монтана” ООД е представил:
− Заявление с данни на оферента (образец 1);
− Ценова оферта.
Офертата не отговаря на изискванията на възложителя и на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Представени са само Заявление и Ценово предложение.
−

Класиране по обособените позиции не се извършва, поради това че за всяка от тях има само по
една редовна и отговаряща на изискванията оферта.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя
1. за изпълнители на обществената поръчката с предмет: „Пътни транспортни услуги”:
− „Джет Комерс” ЕООД, гр.Монтана с оферта вх.№26/19.04.2019г. за обособена позиция № 2;
− „Монтана автобусен транспорт” ЕООД, гр.София с оферта вх.№27/19.04.2019г. за обособена
позиция № 1.
2. да отстрани от обществената поръчка:
„Такситата на Монтана” ООД, гр.Монтана с оферта вх.№28/19.04.2019г. – офертата не отговаря на
обявените изисквания:
− Не са представени всички изискуеми документи,
− Ценовото предложение е по-високо от обявения финансов ресурс
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 и оферти се предава на възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:

2.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ПОЛУЧИЛ:
- ПРОТОКОЛ от разглеждането и оценяването на офертите;
- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с обществената поръчка;
- ОФЕРТИТЕ – 3 броя;
ДАТА: 23.04.2019г.
УТВЪРЖДАВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА
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