ПРОТОКОЛ №2
От дейността на комисията, назначена със Заповед №240/14.07.2020 г. на Кмета на
община Горна Малина за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
възлагане на обществена поръчка чрез открита 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 №208/11.06.2020 г.
на Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в АОП 00747-2020-0009,
ID 982405/11.06.2020 г. и Обявление ID 982407/11.06.2020 г.
Днес, 27.07.2020 г., в изпълнение на Заповед №240/14.07.2020 г. на Кмета на община
Горна Малина за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, комисия в
състав:
Председател:
Георги Трайков Янакиев – директор на 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“,
се събра в 10.00 ч. в Заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Горна Малина,
село Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, на открито заседание, свикано от председателя на
комисията, със задача да отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
допуснатия участник след Протокол №1.
Информацията за отваряне на пликовете е публикувана на 21.07.2020 г. в „Профила на
купувача“ на община Горна Малина.
В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, на заседанието няма присъстващи представители.
І. Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”,
Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на
офертата по другите показатели за оценка от Техническото предложение. Получените точки
от участника са следните:
Технически показатели ТП = П1 + П2
П1 – Оценка за опит на
участника в
Участник
специализирания
транспорт на деца и
ученици
„СЪНИ КО“ ЕООД

15 точки

П2 – Оценка на
предложената Система за
организация, управление и
контрол при изпълнение на
поръчката

Технически
показатели
/П1 + П2/

45 точки

60 точки

ІІ. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на
комисията отвори и оповести, ценовото предложение на допуснатия участник „СЪНИ КО“
ЕООД.
При отварянето бе оповестено следното ценово предложение от допуснатия участник:

1

№
ОПИСАНИЕ HA
1
МАРШРУТА

ГОРНА МАЛИНА САРАНЦИ - ГОРНО
КАМАРЦИ - СТЪРГЕЛ - ОУ
1.
ДОЛНО КАМАРЦИ САРАНЦИ - ВОЕННИ
БЛОКОВЕ - СУ - ГОРНА
МАЛИНА
ГОРНА МАЛИНА БАЙЛОВО
- БЕЛОПОПЦИ 2
ГОРНА МАЛИНА - СУ
2.
"ХРИСТО БОТЕВ”

3.

4.

5.

6.

ГОРНА МАЛИНА 3БЕЛОПОПЦИ - ГОРНА
МАЛИНА СУ - ГОРНА
МАЛИНА
ГОРНА МАЛИНА - ОбУ АПРИЛОВО - с. ДОГАНОВО
-4с. ЛЕСНОВО - гр. ЕЛИН
ПЕЛИН - с. ПЕТКОВО - ОбУ
- АПРИЛОВО - ГОРНА
МАЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА ГОРНА
МАЛИНА - ГОРНО
КАМАРЦИ - СТЪРГЕЛ 5
ДОЛНО КАМАРЦИ САРАНЦИ - ВОЕННИ
.
БЛОКОВЕ - ГОРНА
МАЛИНА - ДЕТСКА
ГРАДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА ГОРНА
МАЛИНА - ЧЕКАНЧЕВО МАКОЦЕВО
- ОСОЙЦА 6
НЕГУШЕВО - ГОРНА
МАЛИНА - ДЕТСКА
ГРАДИНА

Вид на
превозното
средство

Единична цена за
км/пробег с вкл.
разходи, % печалба
без ДДС

Обща стойност
на дневен пробег
по маршрута

Автобус
49 + 1

1,38 лв. без ДДС
1,65 лв. с ДДС

282,15 лв. с ДДС

Автобус
49 + 1

1,38 лв. без ДДС
1,65 лв. с ДДС

154.44 лв. с ДДС

Автобус
49 + 1

1,38 лв. без ДДС
1,65 лв. с ДДС

52,80 лв. с ДДС

Автобус
49 + 1

1,38 лв. без ДДС
1,65 лв. с ДДС

178,20 лв. с ДДС

Автобус
20 + 1

0,92 лв. без ДДС
1,10 лв. с ДДС

104,50 лв. с ДДС

Автобус
20 + 1

0,92 лв. без ДДС
1,10 лв. с ДДС

92,40 лв. с ДДС

ДЕТСКА ГРАДИНА ГОРНА
МАЛИНА - БАЙЛОВО 7
БЕЛОПОПЦИ - ГОРНА
7.
МАЛИНА- ДЕТСКА
ГРАДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА ГОРНА
МАЛИНА - ГАЙТАНЕВО 8 АПРИЛОВО - ДОЛНА
МАЛИНА - ГОРНА
8.
МАЛИНА- ДЕТСКА
ДТАДИНА
Превоз на децата 4, 5 и 6год.
9 на целодневно обучение
9. до ДГ по време на ваканциите
- средно 15 дни за 2 автобуса

Автобус
20+1

0,92 лв. без ДДС
1,10 лв. с ДДС

52,80 лв. с ДДС

Автобус
20 + 1

0,92 лв. без ДДС
1.10 лв. с ДДС

50,60 лв. с ДДС

Автобус
20 + 1

0.92 лв. без ДДС
1,10 лв. с ДДС

257,40 лв. с ДДС

Общата предложена цена за 180 учебни дни е 145 183,50 лв. /сто четиридесет и пет
хиляди сто осемдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 174 220,20 лв. /сто
седемдесет и четири хиляди двеста и двадесет дева и двадесет стотинки/ с ДДС, с прибавена
цената за превоза на деца през ваканциите - за 15 дни 3 217,50 лв. /три хиляди двеста и
седемнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС или 3 861,00 лв. /три хиляди осемстотин
шестдесет и един/ с ДДС, общата сума за изпълнение на специализиран транспорт за 1
учебна година е в размер на 148 401,00 лв. /сто четиридесет и осем хиляди четиристотин и
един/ без ДДС или 178 081,20 лв. /сто седемдесет и осем хиляди и осемдесет и един лева и
двадесет стотинки/ с ДДС, респ. за 2 учебни години 296 802,00 лв. /двеста деветдесет и
шест хиляди осемстотин и два/ без ДДС или 356 162,40 лв./триста петдесет и шест хиляди
сто шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на Комисията.
ІІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на
допуснатия участник е подготвено и представено в съответствие с изискванията на
Документацията за участие в процедурата. Ценовата оферта бе проверена за допуснати
аритметически и технически грешки.
След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертата по
показател „Ценово предложение“ (ОП3) - предложена от участника крайна цена в лева без
ДДС за изпълнение на поръчката. Бе получена следната оценка:
Участник

Точки по показател Ценово предложение – П3

„СЪНИ КО“ ЕООД

40 т.

ІV. След формиране на оценката по втория показател, Комисията изчисли резултатите
на офертата на допуснатия участник за получаване на Комплексна оценка (КО), която се
изчислява по формулата:
КО = П1 + П2 + П3

Участник

Точки за Комплексна оценка КО = П1 + П2 + П3

„СЪНИ КО“ ЕООД

100 т.

V. Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови
параметри” на допуснатия участник, в резултат на прилагане на критерий за оценка
„оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор на 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 №208/11.06.2020 г. на Кмета на община Горна Малина, на
основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
комисията единодушно определи за спечелил процедурата участника:
„СЪНИ КО“ ЕООД, с ЕИК 121431446.
Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания участник.
Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и
решения не бяха заявени особени мнения.
В 11.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка завърши.
Настоящият ПРОТОКОЛ 2, съставен на 27.07.2020 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1,
представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и
класиране на участниците, подали оферти за участие в 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.”, открита с Решение №208/11.06.2020 г. на Кмета на община Горна Малина и заедно с
доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и цялата документация в
процедурата се представя на възложителя, за утвърждаване.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с
подадените от участниците оферти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Янакиев

......................./П/..........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

ЧЛЕНОВЕ:

Цветанка Иванова

.................../П/..............................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Росица Евтимова

...................../П/............................
(заличена информация, съгласно чл. 4,,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

Ганка Христова

......................./П/..........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

инж. Стоянка Дончева

..................../П/...........................
(заличена информация, съгласно чл. 4,
т. 1 от Регламент ЕС/2016/679)

