ПРОТОКОЛ

Днес 09.10.2015г. в гр.Раднево се събра комисията за провеждане на
открита процедура с предмет „Специализиран автобусен превоз по
направление Стара Загора – ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево – Стара Загора
за дневноработещ и сменен персонал на ДПБ”Д-р Г.Кисьов”през 20152016г.” определена със Заповед № 1162/09.10.2015г. на Директора на
ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево в състав:
Председател: Димитър Койчев Димитров – орг.рем. и поддръжка
Членове:
1.Николай Стоянов Кирев – Юрист
2.Антоанета Тенева Кръстева – счетоводител
Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение
№3600/26.08.2015г. на възложителя. Обявлението за нея е публикувано в
Регистъра на обществените поръчки към АОП под №684757 на
27.08.2015г.
Комисията започна своята работа в 08,30 часа.
На заседанието й присъства Бонка Петрова Русева от гр.Раднево –
управител на „Евро Бегс”ЕООД гр.Раднево. Не присъстват представители
на средствата за масово осведомяване и други лица.
В определения срок са постъпили 5 оферти, които видно от
представения списък от възложителя са:
1.Вх.№1/08.102015г. – 08,30ч. на ”Видиан-1”ЕООД с.Главан,
обл.Ст.Загора
2.Вх.№2/08.102015г. – 11,50ч. на ”Евро Бегс”ЕООД гр. Раднево
3.Вх.№3/08.102015г. – 12,30ч. на ЕТ”Хепи Тур-Иван Стефанов” гр.
Стара Загора
4.Вх.№4/08.102015г. – 12,40ч. на ЕТ”Пламен Петков – Бултранс” гр.
Ст.Загора
5.Вх.№5/08.102015г. – 12,50ч. на ”Марица изток – Автотранспорт”
ЕООД гр.Гълъбово
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване, при което констатира наличието на следните документи в тях:
1.Оферта вх.№1/08.10.2015г.на ”Видиан-1” ЕООД с.Главан, обл.
Ст.Загора - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.
2.Оферта вх.№2/08.102015г. на ”Евро Бегс”ЕООД гр. Раднево отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.
3.Оферта вх.№3/08.102015г. на ЕТ”Хепи Тур-Иван Стефанов” гр.
Стара Загора - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за
подбор”, „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.

4.Оферта вх.№4/08.102015г. на ЕТ”Пламен Петков – Бултранс” гр.
Ст.Загора - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за подбор”,
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.
5.Оферта вх №5/08.102015г. на ”Марица изток – Автотранспорт”
ЕООД гр.Гълъбово - отделни запечатани пликове с надпис „Документи за
подбор”, „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”.
Комисията подписа запечатаните пликове с надпис „Плик №3
Предлагана цена”, отвори и подписа документите от плика с надпис „Плик
№2 Предложение за изпълнение на поръчката”.Наред с нея подписи
положи Бонка Петрова Русева от гр.Раднево- управител на ”Евро
Бегс”ЕООД гр. Раднево по отношение книжата на останалите участници.
Комисията отвори и оповести книжата, намиращи се в пликовете с
надпис „Плик №1 Документи за подбор” на всички участници и провери
съответствието им със списъка по чл.51, ал.1, т.14 от ЗОП. С това
приключи публичната част от заседанието й и представителя на участника
напусна работата й.
След това тя пристъпи към внимателно разглеждане на
представените документи в пликовете с надпис „Плик №1 Документи за
подбор” на всички участници, при което констатира, че:
1.Редовни са книжата на:
- ”Видиан-1”ЕООД с.Главан, обл.Ст.Загора
- ЕТ”Хепи Тур-Иван Стефанов” гр. Стара Загора
- ЕТ”Пламен Петков – Бултранс” гр. Ст.Загора
- ”Марица изток – Автотранспорт” ЕООД гр.Гълъбово
2. ”Евро Бегс”ЕООД гр. Раднево е със следната нередовност в
книжата – не е представено доказателство по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП –
списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на ОП, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с поне две
доказателства за извършената услуга по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП.
С Решение №3600/26.08.2015г. е открита настоящата процедура и са
одобрени обявлението и документацията за нея. С т.ІІІ.2.3. от обявлението
и т.3.4 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” (част от
документацията за ОП) е изискано от участника да представи
доказателство по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – списък на услугите, които са
еднакви или сходни с предмета на ОП, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с поне две доказателства за
извършената услуга по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП.
Участникът е представил референция изх.№ВИ-230/07.10.2015г. от
Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр.Раднево. Липсват
обаче списъка на изпълнените услуги и още едно доказателство за
извършена услуга съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП.

В резултат на това и съобразяването с изискванията, заложени в
документацията за участие в настоящата процедура, ЗОП и Правилника за
прилагане на ЗОП, комисията единодушно
Р Е Ш И:
1.Допуска до разглеждане документите от плика с надпис „Плик №2
Предложение за изпълнение на поръчката” на:
- ”Видиан-1”ЕООД с.Главан, обл.Ст.Загора
- ЕТ”Хепи Тур-Иван Стефанов” гр. Стара Загора
- ЕТ”Пламен Петков – Бултранс” гр. Ст.Загора
- ”Марица изток – Автотранспорт” ЕООД гр.Гълъбово
2.На основание чл.68, ал.9 от ЗОП указва на ”Евро Бегс”ЕООД гр.
Раднево в срок от 5 работни дни от получаване на този протокол да
представи на адреса на възложителя доказателство по чл.51, ал.1, т.1 от
ЗОП – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на ОП,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
поне две доказателства за извършената услуга по смисъла на чл.51, ал.4 от
ЗОП.(доказателството може да бъде едно, ако в списъка за изпълнени
услуги фигурират изпълнените договори от референция изх.№ВИ230/07.10.2015г. на Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски”
гр.Раднево.)
3.Председателят на комисията да уведоми участниците за взетите
решения.
4.Комисията да се произнесе относно допускане до разглеждане на
документите от плика с надпис „Плик №2 Предложение за изпълнение на
поръчката” на участника с нередовности в книжата, след като изтече срока
за отстраняването на тези нередности.
Комисията приключи работата си по този протокол на 13.10.2015г.

К О М И С И Я:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......./п/.........../Д.Димитров/
ЧЛЕНОВЕ: 1. ............/п/............../Н.Кирев/
2............../п/............../А.Кръстева/

