УТВЪРЖДАВАМ: …………/П/…………./ дата 03.08.2020 г.
(заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Инж. Ангел Жиланов
Кмет на Община Горна Малина
ДОКЛАД
на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във
връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки
от Комисия, назначена със Заповед №240/14.07.2020 г.
на кмета на Община Горна Малина
Относно: разглеждане на офертите, получени в процедура с предмет:
„Организиране на специализиран превоз на деца и ученици до училищата
и градината в община Горна Малина през учебните 2020/2021 и 2021/2022
год.”, открита с Решение №208 от 11.06.2020 г. на кмета на община Горна
Малина и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00747-20200009, ID 982405/11.06.2020 г. и Обявление ID 982407/11.06.2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖИЛАНОВ,
С Ваше Решение №208/11.06.2020 г. е открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализиран превоз
на деца и ученици до училищата и градината в община Горна Малина
през учебните 2020/2021 и 2021/2022 год.”, вписана в Регистъра на
обществените поръчки в АОП 00747-2020-0009.
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия с Ваша Заповед
№240/14.07.2020 г., която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие
в процедурата, като е определен срок за приключване на работата до
14.12.2020 г.
Комисията е в следния състав:
Председател:
Георги Трайков Янакиев – Директор Дирекция „Административно,
правно, информационно и техническо обслужване“ към Община Горна
Малина.
Членове:
1. Цветанка Стоянова Иванова – заместник-кмет на Община Горна
Малина;

2. Росица Евтимова Евтимова – счетоводител;
3. Ганка Христова Христова – главен експерт „Образование, култура,
вероизповедание и младежки дейности“;
4. инж. Стоянка Алионова Дончева – главен експерт „Екология и
управление на социални програми и проекти“.
Всички редовни членове на комисията присъстваха на провежданите
заседания. В хода на процедурата не са настъпили промени в състава на
комисията, както и не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна в
срока за приключване на нейната работа.
Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата
по чл. 60, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП.
В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти за
участие в обществената поръчка, до 16:00 часа на 13.07.2020 г. е постъпила 1
(една) оферта, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от
участника: „СЪНИ КО“ ЕООД, с ЕИК 121431446, с вх.№03.00-73(1) от
13.07.2020 г. в 15.21 ч.
Класиране и предложения към Възложителя:
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на
техническото предложение и ценовото предложение на участника, подробно
описани в протоколите от работата на комисията, на основание чл. 58, ал. 1
от ППЗОП, Комисията реши да направи следните предложения:
Предложения на Комисията:
Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП Комисията взе решение да предложи на Възложителя следното:
А) Извършва следното класиране:
Класиране/Място
Първо
Второ

Участници
„СЪНИ КО“ ЕООД
––––––

Комплексна
оценка
(КО)
100 т.
–––––

Б) Предвид извършеното класиране, Комисията предложи на
Възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Организиране на специализиран превоз на деца и ученици до училищата
и градината в община Горна Малина през учебните 2020/2021 и 2021/2022
год.”, открита с Решение №208 от 11.06.2020 г. на кмета на община Горна
Малина и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00747-20200009, ID 982405/11.06.2020 г. и Обявление ID 982407/11.06.2020 г., да бъде
избран участника:

„СЪНИ КО“ ЕООД, с ЕИК 121431446, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. „Лагера“, ул. „Баба Илийца“, бл. 80А, ет. 3,
ап. 11, тел.: 0888/371593, електронен адрес: ivo_belev@abv.bg,
представлявано от Иво Симеонов Белев – управител, с оферта с вх.№03.0073(1) от 13.07.2020 г. в 15.21 ч., с Комплексна оценка от 100,00 точки.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията,
назначена с Ваша Заповед №240/14.07.2020 г., Ви предава настоящия доклад
за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол се изготви на 28.07.2020 г. и се подписа от
членовете на комисия, назначена със Заповед №240/14.07.2020 г. на Кмета на
Община Горна Малина, както следва:
Приложения:
1. График за работата на Комисията, изготвен от Председателя;
2. Протокол № 1 от 14.06.2020 г;
3. Протокол № 2 от 27.07.2020 г.;
4. 1 бр. оферта от участника по Регистъра на постъпилите оферти;
5. Документация за участие в процедурата;
6. Регистър на получените оферти.
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