ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл.54 -60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти по
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на
Община Бургас по обособени позиции”, открита с Решение № 1926 от 15.07.2019 г. на Красимир
Стойчев – Заместник-кмет при Община Бургас, упълномощен със Заповед № 1190/04.05.2016 г. на
Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.
Днес на 09.12.2019 г. от 09.00 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
комисия, назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г. и Заповед № 3816 от 09.12.2019г. на
Красимир Стойчев, Заместник-Кмет при Община Бургас в състав:
Председател:
Ивелина Стратева – Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности“ при Община
Бургас.
Членове:
Валерия Димитрова- Даалова – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
Евелина Михалева - общински съветник в Общински съвет – Бургас;
Виолета Лазова – гл.експерт „Икономика“ при Община Бургас;
Светослав Величков – ст. инспектор „Стопански дейности“ при Община Бургас, се събра да
оцени, класира офертите, постъпили по гореописаната обществена поръчка, се събра да оцени,
класира постъпилите оферти, като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя в закрито заседание в сградата на Община Бургас, ул.“Александровска“ №26, ет.2,
ст.202.При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, Комисията
установи следното:
1. Участник „БУРГАСВОЛАН” ЕООД:
1.1.В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че формалният
пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията, конкретно за попълване
на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което счита, че представените от
„БУРГАСВОЛАН” ЕООД, в тази част съответства на изискванията.
1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните услуги е описано „Извършване на
специализиран превоз“, с крайна дата 01.04.2016г.
Крайния срок за подаване на оферти е 21.08.2019г., поради което така посочената услуга не
отговаря на изискванията на възложителя за в изпълнението на услуги, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за
обществена поръчка и документация за обществена поръчка.
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По отношение втората декларирана услуга – „Извършване на специализиран превоз“,
комисията не може да установи съответствието на участника с изискването на възложителя, според
което при подаване на оферта за няколко обособени позиции, участникът следва да е изпълнил
услуга/и с обем не по-малък от сбора на километрите за обособените позиции, за които участва.
По отношение посочените от участника водачи на МПС са описани номера на свидетелства за
правоуправление, които притежават, съответно не е посочена другата изискуема информация за
необходимата квалификация, съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно: служителите да не
са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по съдебен или
административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно удостоверение за
психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по
пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата на
чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, срок от 5 (пет) работни
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
2.Участник “ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД:
1.1.В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че формалният
пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията, конкретно за попълване
на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което счита, че представените от
“ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД, в тази част съответстват на изискванията.
1.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” по отношение на сходните услуги са посочени „Договор от
01.07.2017год. с предмет Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за
заетите в "Спартак"АД лица за период до 12 месеца по проект BG 05M9OP001-1.008-1021, "подобра работна среда за по- качествен труд" финансиран по оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси 2014-2020", процедура "Добри и безопасни условия на труд", съгласно
представената Ценова оферта“ и „Договор за специализиран превоз на пътници
№28/10.04.2018год. с предмет: извършване на свой риск , организиране и извършване срещу
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заплащане на специализиран превоз на пътници, подлежащи на задължителна подготовка с
автобусен транспорт на територията на Община Бургас съгласно утвърден график“
По отношение на декларираните услуги комисията не може да установи съответствието на
участника с изискването на възложителя, според което при подаване на оферта за няколко
обособени позиции, участникът следва да е изпълнил услуга/и с обем не по-малък от сбора на
километрите за обособените позиции, за които участва, посочени раздел III.1.3 от Обявлението за
обществена поръчка и документация за обществена поръчка.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника “ДЕНИ ТУР 08“ ЕООД, срок от 5 (пет) работни
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
3. Участник „БУРГАСБУС“ ЕООД:
3.1. В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че формалният
пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията, конкретно за попълване
на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което счита, че представените от
„БУРГАСБУС“ ЕООД, в тази част съответства на изискванията.
3.2. В представения еЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности” за посочените от участника водачи на МПС са описани номера на
свидетелства за правоуправление, които притежават, съответно не е посочена другата изискуема
информация за необходимата квалификация, съгласно чл.18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г.
за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, а именно:
служителите да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да са лишени по
съдебен или административен ред от правото да управляват МПС, да притежава валидно
удостоверение за психологическа годност по смисъла на Наредбата на чл.152, ал.1, т.2 от Закона
за движение по пътищата, да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на
наредбата на чл.7б, ал.7 от Закона за автомобилните превози;
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 8 и 9
от ППЗОП, Комисията определя на участника „БУРГАСБУС“ ЕООД срок от 5 (пет) работни
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да
позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя
относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация
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може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на
документи.
4. Участник “М БУС“ ООД :
4.1. В Част III: Основания за изключване, в раздел А: „Основания, свързани с наказателни
присъди”, в раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски“, в раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, на всички въпроси в тези раздели „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е маркиран отговор „Не“.
Комисията обсъди дали горецитираните констатации са пропуск, който прави участника
несъответстващ на предварително обявените условия. Тъй като цялата относима информация е
достъпна онлайн и това може да бъде проверена по всяко време, Комисията счита, че формалният
пропуск не прави участника несъответстващ по същество на изискванията, конкретно за попълване
на информацията в ЕЕДОП, поставени от възложителя, поради което счита, че представените от
„М- БУС“ ООД, в тази част съответства на изискванията.
Представените от „М- БУС“ ООД, документи по чл. 39, ал. 2, т.1, от ППЗОП съответстват с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
С оглед гореизложената констатация Комисията допуска участника „М- БУС“ ООД, до понататъшно участие в процедурата.
5. Участник “ДИАНА 98“ ЕООД:
Представените от “ДИАНА 98“ ЕООД, документи по чл. 39, ал. 2, т.1, от ППЗОП
съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
С оглед гореизложената констатация Комисията допуска участника “ДИАНА 98“ ЕООД, до
по- нататъшно участие в процедурата.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, като в един и
същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите по чл. 39, ал. 2 за
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и публикува същия в профила на купувача.
Комисията приключи своята работа на 09.12.2019 г. в 16:00 часа, като същата проведе 1 (едно)
заседание, изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
ИВЕЛИНА СТРАТЕВА
П
Председател на комисията
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА - ДААЛОВА П
Член на комисията
ВИОЛЕТА ЛАЗОВА П
Член на комисията
ЕВЕЛИНА МИХАЛЕВА П
Член на комисията
СВЕТОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ П
Член на комисията
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Данните са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

