Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

Утвърждавам:
Дата: 16.10.2017 г.
Кмет на Община Царево
инж. Георги Иванов Лапчев

ПРОТОКОЛ
Днес, 13.10.2017 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-577/13.10.2017 г. на

Кмета на Община Царево, комисия в състав:
Председател: Мария Динкова – гл. юрисконсулт при ОА-Царево;
Членове: 1. Ирина Тодорова – ст. счетоводител при ОА-Царево;
2. Никола Евтимов – ръководител „Автобаза” при ОА-Царево;
3. Георги Стоянов – гл. спец „ОССД” при ОА-Царево;
4. Гергана Иванова - мл.експерт ОК при ОА-Царево
се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през

учебната 2017/2018 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции, както
следва: Обособена позиция № 1 „Извършване на специализиран превоз на
ученици по утвърдени маршрутни разписания:
-

Бродилово – Царево с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 36 км.
Варвара – Ахтопол с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 12 км.
Синеморец – Ахтопол с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 43 км.
Кости – Царево с дължина на маршрута 50 км. и дневен пробег 60 км.
Синеморец - Ахтопол - Варвара – Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен
пробег 40 км.
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Обособена позиция № 2 „Извършване на специализиран превоз на ученици по
вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико, превозващи се с
абонаментни карти”
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Установи се, че е входирана 1 оферта от ТК „Минибусекспрес Юг 2000”, със
седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Михаил Герджиков № 21,
представлявано от Георги Вълчев – председател, с вх. № 53-01-1611/06.0910.2017 г. от
15:14 часа.
След като разгледа офертата, комисията реши, че допуска участника до
участие, тъй като има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително заявените от възложителя изисквания.
ТК „Минибусекспрес Юг 2000”– гр. Царево е предложила следните цени на
километър без ДДС за Обособена позиция № 1, както следва:
Описание Единична цена за км/пробег с вкл. разходи,
на маршрута
% печалба без ДДС

№
1.

2.

Царево-Бродилово
–
автобус
до
22 места ;
Ахтопол-Варвара
–
автобус
до
22 места;
Царево-Кости
–
автобус
до
22 места;
Ахтопол-Синеморец автобус над
22 места
Синеморец-АхтополВарвараЦарево
автобус над
22 места

0,92 лв

1,37 лв

На база критерия за оценяване „най-ниска цена”, съгласно документацията за
участие в поръчката, Комисията извърши следното класиране:
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1– во място: ТК „Минибусекспрес Юг 2000”, със седалище и адрес на
управление гр. Царево, ул. Михаил Герджиков № 21, ЕИК 102639275, представлявано от
Георги Иванов Вълчев – председател, с предложени цени на километър без ДДС за автобус
до 22 места - 0.92 лева без ДДС и за автобус над 22 места - 1.37 лева без ДДС.
Комисията предлага на Кмета да сключи договор за Обособена позиция № 1 с
участника, при условията на офертата му и ценовото му предложение.
ТК „Минибусекспрес Юг 2000”– гр. Царево е предложила следните цена за
месечна абонаментна карта за Обособена позиция № 2, както следва:
№

1.

Описание
на направлението

Цена на месечна абонаментна карта

Вътрешна градска
линия кв.
Василико –
Царево –
кв.
Василико

без ДДС

8,25 лв

На база критерия за оценяване „най-ниска цена”, съгласно документацията за
участие в поръчката, Комисията извърши следното класиране:
1– во място: ТК „Минибусекспрес Юг 2000”, със седалище и адрес на
управление гр. Царево, ул. Михаил Герджиков № 21, ЕИК 102639275, представлявано от
Георги Иванов Вълчев – председател, с предложена цена за месечна абонаментна карта 8,25 лв без ДДС.
Комисията предлага на Кмета да сключи договор за Обособена позиция № 2 с
участника, при условията на офертата му и ценовото му предложение.
Заседанието бе закрито в 12:00 часа на 13.10.2017 г.
Комисията приключи своята работа по изготвянето на настоящия протокол на
12.10.2017 г. в 12:00 ч.

Председател: Мария Динкова – ....................................
Членове: 1. Ирина Тодорова – ......................................
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2. Никола Евтимов – .........................................
3. Георги Стоянов – .........................................
4. Гергана Иванова – .......................................
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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