УТВЪРЖДАВАМ: ............/ П /..................
БЕНКО ВЪЛЕВ
Кмет на община Априлци
ПРОТОКОЛ
От разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град
Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци”
Днес 08.09.2015 г. /осми септември, две хиляди и петнадесета година/, в
изпълнение на Заповед № 313 от 08.09.2015 г. на Кмета на Община Априлци, в 11:00 ч.,
в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Априлци, ул.„Васил Левски” № 109, се
събра комисия в състав:
Председател: адв.Павлин Петков – адвокат ЛАК;
и членове:
1. Татяна Илиева Колева – Главен счетоводител на Община Априлци;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост”;
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в процедура по реда на глава 8 „А” от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия
на град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци”.
От деловодството на Община Априлци, на Комисията бе представен входящият
регистър на подадените оферти и Списък с участниците подали предложение в
процедурата, както и беше представен един брой запечатан плик с постъпила оферта за
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен
превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци, част от
общинската транспортна схема в Община Априлци”. При приемане на офертата,
същата е регистрирана във входящ регистър при деловодството на община Априлци,
върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването му.
Председателят и членовете на Комисията, след като получиха списъка с
постъпилите оферти, попълниха декларации по реда на чл.35, ал.3 от Закона за
обществени поръчки. Попълнените и подписани декларации се приложиха към досието
на организираната обществена поръчка.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава и правилата за работа на комисията, като оповести, че съгласно Вътрешните
правила за възлагане на обществени поръчки в Община Априлци при провеждане на
процедура по глава 8а от ЗОП не се прилагат правилата на чл. 70 от ЗОП.
Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър
на подадените оферти, а именно:
Участник № 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци, с оферта, постъпила на
07.09.2015 г., в 13:13 часа, с Вх. № 1.
На публичната част от заседанието на комисията присъства представител на
участника подал оферта. Представител на участника "Екотранс" ООД, гр.Априлци бе
неговият Управител г-н Мирослав Михайлов Кукенски.
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Представена е в
запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика участникът е посочил
необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка на
съдържанието й.
Участник № 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци

Комисията извърши проверка за наличието на отделни запечатани пликове в
офертата на участника, при което се установи, че участникът е представил общ,
непрозрачен и запечатан плик, в който се намират 3 отделни непрозрачни, запечатани
плика, надписани съгласно разпоредбите на чл.57, ал.2 от ЗОП.
Комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, оповести
документите, които той съдържа и извърши проверка за съответствие със списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.
При извършената проверка за съответствие със списъка на документите в
офертата на Участник № 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци, се установи пълно
съответствие.
След извършване на тези действия комисията продължи работата си с разглеждане
по същество на представените документи в Плик № 1 на участника, изразяващо се в
проверка на съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Комисията извърши служебна проверка в Търговски регистър към Агенцията по
вписванията, относно актуалното състояние на участника и представляващите го, която
справка се приложи към досието на организираната процедура за възлагане на
обществената поръчка.
За документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника в процедурата бе
установено следното:
Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от
участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на
Възложителя.
Участникът отговаря на заложените от Възложителя в публичната покана и
Изискванията и указанията за подготовка на офертата в настоящата процедура
минимални изисквания за технически възможности и квалификация.
След извършване на посочените действия комисията взе решение да отвори
техническото и ценово предложение на участника "Екотранс" ООД, гр.Априлци.
Комисията пристъпи към отваряне на плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”, за установяване на съответствието му с изискванията на Възложителя.
Участник № 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци
Председателят отвори плик с надпис Плик № 2 “Предложение за изпълнение на
поръчката” и комисията установи, че той съдържа Образец № 3– „Техническо
предложение”.
Установи се, че предложението на участника съответства на изискванията на
Възложителя и комисията го допуска до етап на разглеждане на ценовото му
предложение.
Беше взето единодушно решение от членовете на комисията, че публичното
отваряне на ценовата оферта на допуснатият участник да се извърши на същото
заседание на комисията.
В 11:40 часа комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”.
Участник № 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци
Председателят отвори плик с надпис Плик № 3 “Предлагана цена” и комисията
установи, че той съдържа Образец № 4– Ценова оферта.
Председателят обяви изписаната цена в Ценовата оферта на участника Участник
№ 1 – "Екотранс" ООД, гр.Априлци от 1 лв. /един лев/ с ДДС – Цена на билет от
начална до крайна спирка на маршрута / Цена на билет за вътрешноградски линии.
С обявяване ценовата оферта, комисията приключи публичната част от
заседанието си в 11:45 часа.

Комисията продължи своята работа по разглеждане Ценовата оферта на участника
на закрито заседание, на което тя установи пълното съответствие на Ценовото
предложение с изискванията на Възложителя.
Комисията взе следното решение:
Предлага на Възложителя да утвърди настоящия протокол и да сключи договор за
„Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци,
част от общинската транспортна схема в Община Априлци”.
Настоящият протокол от работата на Комисията, ведно с декларациите по чл.35,
ал.3 ЗОП, подадената оферта, както и цялата събрана документация да се представи на
Кмета на Община Априлци за вземане на окончателно решение.
Комисията състави настоящия протокол в един екземпляр.

Председател: ……/ П /………
адв.Павлин Петков
Членове:
………………/ П /…………….
Татяна Илиева Колева
………………/ П /…………….
Марко Пенов Пенов

