
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура 

№ РД 24-J j t ....../Мп 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6, предл. П-ро и чл. 108, т. 4 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, 
както следва: 08.09.2016 г., 12.09.2016 г. г. и 16.09.2016 г. и Доклад от дата 17.09.2016 г. на 
Комисията, назначена със заповед № РД 22-1753/08.09.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново със задача да провери съответствието на офертата с предварително обявените от 
Възложителя условия и да проведе преговори с поканения участник в процедура на договаряне 
без предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП 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.)”, открита с Решение № РД 24-50 от 26.08.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 26.08.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
(РОП) под ID номер 746623, с уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2016-0031, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/437, с прогнозна стойност без ДДС: 24 000 лв.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.
1.1. Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, тел: 

062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251;
Място за контакт: Отдел „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/437
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  

Обществени услуги.

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Услуги;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„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.)”

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката е включен превоза 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.), както следва:

1. Специализиран автобусен превоз по маршрути: а) Маршрут - от с. Присово до ОУ „Д- 
р Петър Берон”, гр. Дебелец, отиване сутрин и връщане след обяд, брой ученици -  20; б) 
Маршрут - от гр. Дебелец извън регулация (Стопански двор на 2 км) до ОУ „Д-р Петър Берон”, 
гр. Дебелец, само сутрин, брой ученици -  16. Маршрути 1 и 2 ще се извършват от един автобус 
до 25 места съгласно предварително одобрено от възложителя или негов представител
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разписание, което е съобразено със заверените учебни програми за начало и край на учебния 
процес.

2. Специализиран таксиметров превоз по маршрути:
а) Маршрут - от с. Плаково до ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец, отиване сутрин и 

връщане след обяд, брой ученици -  5;
б) Маршрут - от с. Вонеща вода до ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево, отиване 

сутрин и връщане след обяд, брой ученици -  1.
Дейностите в обхвата на поръчката се изпълняват всеки учебен ден в годината след 

одобрено от директора на съответното училище разписание. По време на ваканциите и 
неучебните дни не се осъществява превоз на деца и ученици. Маршрутите и броя на децата 
подлежат на промяна при необходимост.

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 60130000;
Описание: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници.

11.5. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
111.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-50 от 26.08.2016 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2016-0031

IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следния участник:
„Алекс 0 'К ” ЕООД с ЕИК: 104600641, гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” №2 -  хотел 

„Етър”, офис „Алекс ОК”, тел: 0888 420 300, факс: 062/622 644, e-mail: alexok@mail.bg
IV. 1. Правно основание -  чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят отстранява от 

процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.
IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С протокола от 12.09.2016 г. комисията е констатирала, че в представения от участника 

„Алекс 0 'К ” ЕООД ЕЕДОП (Образец № 2), Част IV, Раздел В, т. 9, липсва информация 
относно категоризация IRU на посочените за изпълнение на поръчката 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,
-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 unu 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 пршожимо) и категория;
- данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, 

договор за лизинг, договор за наем или др.);
- брой седящи места/пътникоместа;
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-  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 е доказал 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 е решила, 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.

Процедура на 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.)”.

V.I. Правно 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.

V.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Оферта с вх. № 5300-1831-2 от 07.09.2016 г. на единствения участник „АЛЕКС 0 'К ” 

ЕООД с ЕИК: 104600641, гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” №2 -  хотел „Етър”, офис „Алекс 
ОК”, тел: 0888 420 300, факс: 062/622 644, e-mail: alexok@mail.bg, е неподходяща по смисъла 
на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като е подадена от участник, който не отговаря на поставените 
критерии за подбор, поради което е отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, 
т. 1 от ЗОП при мотивите посочени по-горе и изложени в доклада и протоколите от работата на 
комисията от дати 08.09.2016 г., 12.09.2016 г. и 16.09.2016 г.

VI. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде изпратен на 
участника в 3-дневен срок от издаването му.

VII. Жалба срещу решениетр на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197 от ЗОП и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 731 б/интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на зщгбфедтаще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ П ^ С Ш  f  ; ; I
Кмет на Община Велико Търноро 1 ) , \  ' .

Съгласували:

V. ПРЕКРАТЯВАМ:

Десислава Йонкова - Директор н4 дирекция ОСОП 

Надя Петрова - Директор на дирекция О 

Теодора Минкова - Началник на отдел

Изготвил:
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




