
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 16.09.2016 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
1753/08.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Превоз на ученици и деца до училище и детска градина в 
съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 
от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)”, с уникален номер 00073-2016-0031 в регистъра на 
АОП и публикувано Решение с ID 746623 на дата 26.08.2016 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/437/.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  директор на дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павлинка Калбанова -  главен счетоводител на дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново;
2. Явор Иванов -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, 
изискани с протокол на комисията от дата 12.09.2016 г., както и към проверка съответствието на 
документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В отговор на получения протокол от 12.09.2016 г. участникът „Алекс 0 'К ” ЕООД е 
представил следните документи, получени в деловодството на Община Велико Търново с вх. № 
5300-1830-2 от 15.09.2016 г.:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Александър Нанков -  управител -стр. 1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, за 

подизпълнителя „МИТ ТАКСИ” ООД, подписан и подпечатан от Александър Нанков -  
управител - стр. 2-20;

3. Заверено копие от договор за превоз на ученици и деца до училище и детска градина от 
12.09.2014 г., подписан между „Алекс 0 'К ” ЕООД с подизпълнител „МИТ ТАКСИ” ООД и 
Община Велико Търново и заверено копие от възлагателно писмо към него -  стр. 21-26.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Алекс 0 'К ” ЕООД заедно с допълнително представените, комисията се обедини 
единодушно, че е налице несъответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя и 
единодушно предложи за отстраняване единствения участник „Алекс 0 'К ” ЕООД на основание 
чл. 107, т. 1 от ЗОП. ПРИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

С протокола от 12.09.2016 г. комисията констатира, че в представения от участника 
ЕЕДОП (Образец № 2), Част IV, Раздел В, т. 9, липсва информация относно категоризация 
IRU на посочените автобуси с per. № В 3328 РМ и per. № В 3325 РМ.

Съгласно раздел III.6.2. „Изисквания към техническите и професионални способности на 
участниците”, подточка 2) от поканата за участие в преговори:

„ Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване, 
необходимо за изпълнение на поръчката:

- 2 бр. таксиметрови автомобили,
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-  1 бр. автобус, клас III, категория M3, M2, до 25 седящи места, който:
•  да е категоризиран по системата за международна класификация на автобусите 

за туризъм на международния съюз на автомобилен транспорт (IRU),
• да е годен за превоз на деца, т.е да притежава удостоверение за преминат 

допълнителен преглед за проверка на оборудването и
• да отговаря на екологични норми Евро IV  или V.

За доказване на изискването участникът представя декларация за техническото 
оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. Попълва се Част IV, 
Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, която най-малко трябва да съдържа следната информация за 
транспортните средства:

- марка, модел;
- регистрационен номер;
- клас (когато е приложимо) и категория;
- данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен 

талон, договор за лизинг, договор за наем или др.);
- брой седящи места/пътникоместа;
- еко категория (само по отношение на предложения автобус);
- категоризация IRU (само по отношение на предложения автобус);
- годност за превоз на деца (№ на удостоверение) ”

С допълнително представените документи участникът отново не е представил изисканата 
информация, с което същият не доказва покриването на минималното изискване, а именно 
участникът да разполага минимум с 1 бр. автобус, който да е категоризиран по системата за 
международна класификация на автобусите за туризъм на международния съюз на 
автомобилен транспорт (IRU).

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно намира, че е налице основание 
за отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно 
възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии 
за подбор.

Като взе предвид горното, комисията единодушно предложи прекратяване на 
процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно единствената подадена оферта е 
неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Комисията приключи работа в 14:15 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........  ..................
Пенка Игнатова -  директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1  ............

Павлинка К албанова- главен счетоводител на дирекция ОМДС в Община Велико Търново

2  .........................

Явор Иванов -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




