ПРОТОКОЛ -2
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З-107 от 23.03.2015 г.
за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет :
ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ :
1.Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен
график
2.Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана
с УНП 00468-2015-0002,
Днес 24.03.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт ;
3. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
4. Гошо Ангелов – Отговорник Автотранспорт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП,
се събра за да продължи разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти.
С писмо изх. № 402/24.03.2015г. комисията изпрати протокол 1 от заседанието си на
23.03.2015г.
Относно констатираните несъответсвия в представените документи в плик №1 на
участниците, управителя на „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД завери на място
незаверените страници в офертата.
Комисията направи проверка в Търговския регистър относно регистрацията на
Участник № 3 - „Такситата на Монтана” ЕООД и установи че е новорегистрирано дружество.
Комисията започна отново обстойно разглеждане на офертата на Участник № 1 „Лионтурс 1991” ЕООД и документите в допълнителния четвърти плик в офертата на
участника, който представлява самостоятелна оферта от подизпълнителя.
Комисията единодушно реши да предложи на Вълложителя участник № 1 - „Лионтурс
1991” ЕООД да бъде отстранен от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 и във връзка с
чл.55, ал.5 от ЗОП - обявения от Участника подизпълнител е представил самостоятелна
оферта.
Съгласно обявения китерий за оценка по настоящата процедура, а именно:
За обособена позиция № 1 :
Критерий за оценка на допуснатите предложения за участие е икономически найизгодната оферта, като комплекс от оценките по показатели с относителна тежест в общата
оценка, както следва:
 Предлагана цена за изминат километър – К1 = 80 точки :
 Брой моторни превозни средства които ще се използват при изпълнението на
поръчката – К2 = 10 точки ;
 Брой на лица, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката (шофьори) – К3 = 10
точки.
Комплексна оценка К = К1 + К2 + К3 където :
- К1 - Предлагана цена за изминат километър (не повече от 0.90лв) – изразява се в число,
съответстващо на брой точки и представляващо съотношение между предложена от
участник в процедурата най-ниска цена /която е с оценка 80/, към цената
предложена от съответния участник, умножена с коефициент 80. Оценката се
определя съгласно формулата:

К1 = Цmin / Цсъотв х 80
където:
Цmin - най-ниската предложена цена за изпълнение от участник в процедурата
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник
Максималната стойност на коефициент К1 е 80 точки.
- К2 - Брой моторни превозни средства които ще се използват при изпълнението на
поръчката - изразява се в число с максимална стойност 10, съответстващо на брой
точки и представляващо:
• при предложени 6 броя – 1точка
• при предложени 7÷10 броя – 5точки
• при предложени 11÷12 броя – 10точки
Максималната стойност на коефициент К2 е 10 точки.
- К3 - Брой на лица, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката (шофьори) – изразява
се в число, съответстващо на брой точки и представляващо:
• при предложение от 7 лица – 1точка
• при предложени 8÷10 лица – 5 т очки
• при предложени 11÷14 лица – 10точки
Максималната стойност на коефициент К3 е 10 точки.
• На първо място се класира офертата получила най-висока комплексна оценка .
За обособена позиция № 2 :
Критерий за оценка е „ най-ниска цена ” предложена за един километър (не повече от
0.90лв),
комисията извърши следното оценяване по :
I. Oбособена позиция №1
Участник № 2 - „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД е предложил в Техническото
предложение относно показателите за оценка К2 и К3 :
К2 – брой моторни превозни срества - 12 броя и получава 10 точки,
К3 – брой лица – 17 лица и получава 10 точки.
II. Oбособена позиция №2
Участник №3 „Такситата на Монтана” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя,
които са:
- да разполага с не по-малко от 8 (осем) МПС, които да имат монтирани апарати
(броячи) за отчетност на изминатите километри по всяка заявка.
- да има регистрирана радиочестотна станция.
Участникът е заявил че разполага с 25 броя МПС с монтирани апарати (броячи) за
отчетност на изминатите километри по всяка заявка и има регистрирана радиочестотна
станция с посочен модел.
Комисията реши да отвори ценовите предложения в плик №3 на допуснатите
участници на 27.03.2015г. в 13:00 часа за което ще публикува съобщение в профила на
купувача и уведоми участниците в процедурата.
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ПРОТОКОЛ -3
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З-107 от 23.03.2015 г.
за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет :
ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ :
1.Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен
график
2.Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана
с УНП 00468-2015-0002,

Днес 27.03.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
3. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
4. Гошо Ангелов – Отговорник Автотранспорт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП,
се събра да продължи работата си по разглеждането, оценяването и класирането на
подадените оферти.
Участниците в процедурата бяха уведомени за деня и часа на отваряне на ценови
офртите със съобщение публикувано в Профила на купувача на официалната страница на
МБАЛ „д_р Стамен Илиев”АД, гр.Монтана и обявените от участниците e-mail.
На заседанието на комисията присъстваше Николай Иванов Джоков – Управител на
„Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД.
Председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на техническите
предложения и коя ценова оферта няма да бъде отворена, поради това че не отговаря на
обявените условия на Възложителя.
Отворянето на ценовите оферти на допуснатите участници стана по реда на
постъпване на съответната оферта и председателя на комисията обяви ценовото предложение
на съответния участник, както следва:
- „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД – за ОП №1 – 0.79лв с включен ДДС;
- „Такситата на Монтана” ЕООД - за ОП № 2 – 0.90лв с включен ДДС.
Комисията завери с подписи представените ценови оферти в Плик № 3 на допуснатите
участници и предложи на присъстващият представител на фирма-участник в процедурата да
завери с подписа си ценовата оферта на другият участник, което той направи.
С това завърши публичната част на заседанието на комисията. След като
представителя напусна залата, комисията направи оценяване на допусната за участие оферта
по Обособена позиция №1. Както следва:
К1 – Предлагана цена за изминат километър – 0.79лв=80точки,
К2 – брой моторни превозни срества - 12 броя = 10 точки,
К3 – брой лица – 17 лица = 10 точки,
К=К1+К2+К3= 100точки.

Въз основа на извършеното оценяване на представените оферти и изискванията на
ЗОП комисията направи следното класиране :
Първо място:
- Обособена позиция № 1 - „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД, гр.Монтана;
- Обособена позиция № 2 - „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата:
- участник № 1 - „Лионтурс 1991” ЕООД на основание чл.69, ал.1, т.3 и във връзка с
чл.55, ал.5 от ЗОП - обявения от Участника подизпълнител е представил
самостоятелна оферта.

С това комисията приключи работатата, възложена със Заповед № З-107 от 23.03.2015
г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.
Този протокол, както и цялата документация относно откритата процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет
ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ :
1.Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен
график
2.Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана
с УНП 00468-2015-0002, открита с Решение № Р - 4 от 24.02.2015 г. ще бъдат връчени на
Възложителя на процедурата от комисията.
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