
П Р О Т О К О Л № 1 
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-13/26.01.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Извършване на 
специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до 
най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на 
територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година"с три обособени 
позиции: 
Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 
Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 
Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община 
Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел 
„Публични покани" с ID № 9038044/14.01.2015г. 

Днес, 26.01.2014 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-13/26.01.2015г. 
на Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: ^ or - зам.-кмет на община Костинброд 

Членове: 
1. у а 0 / %Х/1 ТУ юрисконсулт, правоспособен юрист 
2 0/I /С WJ- V DJ/VV- ст. експерт „ ИР и Т", 

Резервен член: 
1. Теменужка Илиева Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община 

Костинброд, 
се събра за откриване на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 11.00 
часа в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, стая № 16, със 
задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти във връзка с откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана: „Извършване 
на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят 
до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на 
територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година" с три обособени 
позиции: 
Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 
Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 
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Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община 
Костинброд" 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира неприсъствие на 
представители на фирмите подали оферти в настоящата обществена поръчка, провери 
присъствието на членовете и се убеди, че са налице всички условия за протичане на 
заседанието. 

Всички членове попълниха декларация по чл. 35 от ЗОП за липса на материален 
интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в 
провеждането на процедурата, след което председателят запозна състава на комисията 
със Заповед № РД-05-13/26.01.2015г. на Кмета на Община Костинброд. 

От Регистъра на подадените в деловодството на Общинска администрация, гр. 
Костинброд оферти е видно, че до 10.00 часа на 26.01.2015г. година са подадени 3 
/три/ оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публична покана с горепосочения предмет, както следва: 

1. Оферта с вх. № 08-00-10/1/20.01.2015г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи Цветков Владимиров - като 
неин управител с адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Цар Самуил" 
№18, тел.: 0721/60311, 0894 20 64 80, e-mail: bodival@abv.bg, подадена в 
09.26 часа- кандидатства за обособена позиция 3. 

2. Оферта с вх. № 08-00-10/2/23.01.2015г. от „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с 
ЕИК: 175367755 представлявано от Живко Методиев Михайлов-като неин 
управител с адрес: с. Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. 
„Кирил и Методий" №8, тел.: 0898 63 41 54, e-mail: 
mettrans2005@abv.bg, подадена в12.00 часа- кандидатства за обособена 
позиция 1. 

3. Оферта с вх. № вх. № 08-00-10/3/23.01.2015г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка Тошкова 
Тодорова, като неин управител с адрес : гр. София, жк. Надежда 3, бл. 
329, вх. Б, ет. 2, ап. 30, тел., факс: 0899/ 961 646, е- mail: 
mario_95@abv.bg в 15.38 часа- кандидатства за обособена позиция 2. 

Комисията констатира, че трите оферти на участниците, кандидатстващи за 
горепосочената ОП поотделно за всяка обособена позиция, са представени в указания 
от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 и чл. 101в, ал. 2 от ЗОП 
- представени в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Върху 
пликовете участниците са посочили необходимата информация - адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес. 

Комисията пристъпи към отваряне на трите оферти по реда на тяхното подаване. 
Всеки от членовете на комисията положи подпис върху подадените от тримата 
участници запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция 3. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта. На публичното отваряне не присъстваха 
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представители на участниците, поради това членовете на комисията подписаха 
ценовата оферта, след което всички документи бяха отново върнати в плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника „МЕТТРАНС-2005" ЕООД, кандидатстващ за обособена 
позиция 1. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта. На публичното отваряне не присъстваха 
представители на участниците, поради това членовете на комисията подписаха 
ценовата оферта, след което всички документи бяха отново върнати в плика. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плик 
предоставен от участника ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА", кандидатстващ за 
обособена позиция 2. 

След това комисията започна разглеждане и оценка на документите за 
подбор на тримата участници в съответствие с указанията и изискванията, зададени 
в Техническата спецификация, изготвена от Възложителя. 

За Оферта с вх. № 08-00-10/1/20.01.2015г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи Цветков Владимиров - като неин 
управител с адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Цар Самуил" №18, тел.: 
0721/60311, 0894 20 64 80, e-mail: bodival@abv.bg,- кандидатстваща за обособена 
позиция 3, комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Представяне на участник - (Образец №1)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
2. Декларация по чл.49, ал.9 от ЗОП (Образец № 2) -подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
3. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 3) - подписана и подпечатана от управителя, представляващ 
фирмата. 
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - (Образец № 4)-
непопълнена и неприложима; 
5. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец №5)- подписан и подпечатан 
от управителя, представляващ фирмата. 
6. Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на 
поръчката (Образец 6)- подписана и подпечатана от управителя, 
представляващ фирмата. 
7. Списък-Декларация на служителите, които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка - (Образец №7)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
8. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на служител (Образец 
№8)- подписана от служителя. 
9. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №9)-
подписана и подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
10. Ценова оферта - (Образец №10.3)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
11. Техническа спецификация- копие. 
12. Проект на договора - копие. 
13. Изпълнен договор - копие 
14. Заверено копие на Лиценз №03717 за превоз на пътници. 
15. Заверено копие на Удостоверение №018188, Серия А-09 на ППС за 
обществен превоз на пътници на територията на република България; 
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16. Заверени копия на полица №008214000011724 за задължителна 
застраховка „Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт. 
17. Заверени копия на полица № 02114001017265 за задължителна 
застраховка на автомобилистите; 
18. Заверени копия на платена премия към ЗК „BUL INS". 
19. Копие на свидетелство за управление на МПС- подписано и подпечатано 
от управителя, представляващ фирмата; 
20. Копие от Карта за квалификация на водач на МПС- подписано и 
подпечатано от управителя, представляващ фирмата; 
21. Копие от Удостоверение за психологическа годност. 
22. Копие от Трудова книжка на Володи Цветков Владимиров- подписано и 
подпечатано от управителя, представляващ фирмата; 
23. Копия от Удостоверение за техническа изправност на ПТП „Форд 
Транзит" с per. №СО 60-44 АН, „Ситроен Джъмпер" с per. №СО 67-52 АХ -
подписани и подпечатани от управителя, представляващ фирмата; 
24. Копие от Удостоверение №6985723 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за 
собствена сметка на деца и/или ученици „Форд Транзит" с per. №СО 60-44 
АН, „Ситроен Джъмпер" с per. №СО 67-52 АХ- подписани и подпечатани от 
управителя, представляващ фирмата; 
25. Копия от Свидетелство за регистрация Част I за „Форд Транзит" с per. 
№СО 60-44 АН и „Ситроен Джъмпер" с per. №СО 67-52 АХ - подписани и 
подпечатани от управителя, представляващ фирмата; 
26. Копия оборотни ведомости на - 3 броя „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД за 
2012г., 2013г., 2014г. 

За Оферта с вх. № 08-00-10/2/23.01.2015г. от „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с 
ЕИК:175367755 представлявано от Живко Методиев Михайлов-като неин 
управител с адрес: с. Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. „Кирил и 
Методий" №8, тел.: 0898 63 41 54, e-mail: mettrans2005@abv.bg, кандидатстваща 
за обособена позиция 1, комисията констатира наличието на следните документи 
в плика: 

1. Представяне на участник - (Образец №1)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
2. Декларация по чл.49, ал.9 от ЗОП (Образец №2) -подписана и подпечатана 
от управителя, представляващ фирмата. 
3. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 3) - подписана и подпечатана от управителя, представляващ 
фирмата. 
4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец №5)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
5. Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на 
поръчката (Образец 6)- подписана и подпечатана от управителя, 
представляващ фирмата. 
6. Списък-Декларация на служителите, които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка - (Образец №7)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
7. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на служител (Образец 
№8)- подписана от служителя. 
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №9)-
подписана и подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
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9. Ценова оферта - (Образец №10.1)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
10. Изпълнени договора 2 броя - копия заверени и подписани от управителя, 
представляващ фирмата. 
11. Заверено копие на Лиценз №0824 международен автобусен превоз на 
пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение. 
12. Заверено копие на полица №23114001586413 за застраховка „Гражданска 
отговорност" на автомобилистите в ЗАД „ОЗК-Застраховане" АД. 
13. Заверено копие на полица №15514000801024 за застраховка „Злополука 
на пътниците и средствата за обществен превоз". 
14. Заверено копие на полица №22114002036038 за застраховка „Гражданска 
отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС". 
15. Заверено копие на разписки за платени застрахователни вноски. 
16. Заверени копия на Удостоверения за техническа изправност на ППС - 2 
броя на автобус СЕТРА С 210 ХД с per. №СО 1426ВК и автобус БОВА ФХД 
10 340 с per. №СО 5567 АХ. 
17. Заверено копие на Удостоверение №6333157 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус СЕТРА С 210 ХД с per. 
№СО 1426ВК за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на 
деца и/или ученици. 
18. Заверено копие на Удостоверение №6197994 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус БОВА ФХД 10 340 с per. 
№СО 5567 АХ за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на 
деца и/или ученици. 
19. Заверени копия на контролни талони за застраховка „Гражданска 
отговорност" на 2 броя на автобуси СЕТРА С 210 ХД с per. №СО 1426ВК и 
БОВА ФХД 10 340 с per. №СО 5567 АХ. 
20. Заверени копия на Свидетелство за регистрация Част I и Част II на на 2 
броя на автобуси СЕТРА С 210 ХД с per. №СО 1426ВК и БОВА ФХД 10 340 
с per. №СО 5567 АХ. 
21. Заверени копия на лична карта, свидетелство за управление на МПС, 
контролен талон, удостоверение за психологическа годност, карта за 
квалификация на водач МПС на водач-шофьор Николай Василев Фенерски. 
22. Заверено копие от Трудов договор №4/02.04.2012г. на водач-шофьор 
Николай Василев Фенерски. 

За Оферта с вх. № Вх. № 08-00-10/3/23.01.2015г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка Тошкова Тодорова, като 
неин управител с адрес : гр. София, жк. Надежда 3, бл. 329, вх. Б, ет. 2, ап. 30, тел., 
факс: 0899/ 961 646, е- mail: mario_95@abv.bg - кандидатстваща за обособена 
позиция 2, комисията констатира наличието на следните документи в плика: 

1. Представяне на участник - (Образец №1)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
2. Декларация по чл.49, ал.9 от ЗОП (Образец №2) -подписана и подпечатана 
от управителя, представляващ фирмата. 
3. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 3) - подписана и подпечатана от управителя, представляващ 
фирмата. 
4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец №5)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
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5. Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на 
поръчката (Образец 6)- подписана и подпечатана от управителя, 
представляващ фирмата. 
6. Списък-Декларация на служителите, които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка - (Образец №7)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
7. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на служител (Образец 
№8)- подписана от служителя. 
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №9)-
подписана и подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
9. Ценова оферта - (Образец №10.1)- подписана и подпечатана от 
управителя, представляващ фирмата. 
10. Изпълнени договора 2 броя - копия заверени и подписани от управителя, 
представляващ фирмата. 
11. Заверено копие на Лиценз №0680 международен автобусен превоз на 
пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение. 
12. Заверено копие на полица №22114002570617 за застраховка „Гражданска 
отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС" . 
13. Заверено копие на полица №15514001720040 за застраховка „Злополука 
на пътниците и средствата за обществен превоз". 
14. Заверено копие на полица №22114001421194 за застраховка „Гражданска 
отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС". 
15. Заверено копие на полица №15514001421139 за застраховка „Злополука 
на пътниците и средствата за обществен превоз". 
16. Заверени копия на Удостоверения за техническа изправност на ППС — 2 
броя на автобус СЕТРА С 315 ГТ с per. №СА 6632 СХ и автобус 
КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 2 с per. №СА 0601 ВТ. 
17. Заверено копие на Удостоверение №7010785 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 
2 с per. №СА 0601 ВТ за случаен, специализиран и превоз за собствена 
сметка на деца и/или ученици. 
18. Заверено копие на Удостоверение №6761873 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус СЕТРА С 315 ГТ с per. 
№СА 6632 СХ за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на 
деца и/или ученици. 
19. Заверени копия на разписки за платени застрахователни вноски от 
„ВИКТОРИЯ" Застрахователно АД за застраховка „Злополука на лицата в 
МПС- 2 броя №7415146 и №1004713. 
20. Заверени копия на Свидетелство за регистрация Част I на 2 броя 
автобуси СЕТРА С 315 ГТ с per. №СА 6632 СХ и КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 
2 с per. №СА 0601 ВТ. 
21. Заверени копия на лична карта, свидетелство за управление на МПС, 
контролен талон, удостоверение за психологическа годност, карта за 
квалификация на водач МПС на водач-шофьор Димитър Спасов Борисов. 
22. Заверено копие от Трудов договор №20/01.12.2006г. на водач-шофьор 
Димитър Спасов Борисов. 

Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за 
установяване съответствие на предложенията на участниците с минималните 
изисквания, определени от Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състояние- Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 
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2. За технически възможности и квалификацията на участниците за 
изпълнители на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП: 

- лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията 
на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на 
пътници и товари; 

- участника да разполага минимум с един брой основен автобус и един 
брой резервен автобус- технически изправни (когато участника кандидатсва за 
една обособена позиция); 

- участника да има изпълнен минимум един договор за услуги за 
обществен превоз на пътници през последните три години (2012,2013 и 2014г.), 

- участника да разполага с минимум едно лице за извършване на 
услугата, отговарящи на изискванията на чл. 62 а, ал. 1 от Наредба № 33 от 
03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България, за всяка обособена позиция; 

За участник „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД с ЕИК:200418553, 
кандидатстващ за обособена позиция 3, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Лиценз №03717 за превоз на пътници - валиден до 
28.11.2017 г., заверено копие на Удостоверение №018188, Серия А-09 на ППС за 
обществен превоз на пътници на територията на република България издадени от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с 
което участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за обособена позиция 3, по 
отношение наличие на валиден лиценз за извършване на обществен превоз на 
пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на 
международен превоз на пътници и товари. 

- Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на поръчката 
(Образец №6), в което е посочено: основно МПС „Форд Транзит" с per. №СО 60-44 
AH, с 20+1 брой седящи места и резервно МПС „Ситроен Джъмпер" с per. №СО 
67-52 АХ, с 20+1 брой седящи места 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС „Форд Транзит" 
с per. №СО 60-44 AH, с 20+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС с протокол № 6985723- валидно до 12.06.2015г. и 
Удостоверение №6985723 за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка 
на деца и/или ученици- валидно до 12.06.2015г. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС „Ситроен 
Джъмпер" с per. №СО 67-52 АХ, с 20+1 брой седящи места, копие от 
удостоверение за техническа изправност на ППС с протокол № 6985723- валидно 
до 28.06.2015г. и Удостоверение №6985723 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за 
собствена сметка на деца и/или ученици- валидно до 28.06.2015г. с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания, определени от Възложителя 
за обособена позиция 3, относно технически възможности по отношение на 
технически изправни автобуси. 

- необходими документи за извършване на услугата от Володи Цветков 
Владимиров: 
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• копие от свидетелство за управление на МПС с №281331601 за категория „D", 
от която е видно, че лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 

• копие от карта за квалификация на водач на МПС с №Р 103977; 

• копие от Трудова книжка стр.20-стр. 21, от която е видно професионален опит 
от 5 години 0 месеца и три дни, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя за 
обособена позиция 3, относно това да разполага с минимум едно лице за 
извършване на услугата, отговарящи на изискванията на чл. 62 а, ал. 1 от 
Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 
територията на Република България. 

-Копие от Договор №01/02.01.2014г. за специализиран превоз на деца и ученици 
до 16-годишна възраст, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя за 
обособена позиция 3, относно наличието поне на един изпълнен договор за 
услуги за обществен превоз на пътници през последните три години. 

За участник „МЕТТРАНС-2005" ЕООД - кандидатстваща за обособена 
позиция 1, като доказателство за технически възможности са представени в 
съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Лиценз №0824 за международен автобусен превоз на 
пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение - валиден до 19.11.2017 г., 
издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за 
технически възможности, определени от Възложителя за обособена позиция 1, 
по отношение наличие на валиден лиценз за извършване на обществен превоз 
на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване 
на международен превоз на пътници и товари. 

- Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на поръчката 
Юбразец №6), в което е посочено: основно МПС СЕТРА С 210 ХД с per. №СО 
1426ВК, с 34+1 брой седящи места и резервно МПС БОВА ФХД 10 340 с per. №СО 
5567 АХ с 38+1 брой седящи места. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС СЕТРА С 210 
ХД с per. №СО 1426ВК, с 34+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС с протокол № 6333157, валидно до 15.03.2015г. и 
Удостоверение №6333157 за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка 
на деца и/или ученици- валидно до 15.03.2015г. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на БОВА ФХД 10 340 с 
per. №СО 5567 АХ с 38+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС с протокол № 6197994- валидно до 21.02.2015г. и 
Удостоверение №6197994 за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка 
на деца и/или ученици- валидно до 21.02.2015г. с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически възможности, определени от 
Възложителя за обособена позиция 1, по отношение за технически изправни 
автобуси. 

- необходими документи за извършване на услугата от Николай Василев 
Фенерски: 

• копие от свидетелство за управление на МПС с №280061913 за категория „D" 
от която е видно, че лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 
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• копие от карта за квалификация на водач на МПС с №Р036178; 

• копие от Трудов договор (безсрочен) №4/02.04.2012г., с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания за технически възможности, определени 
от Възложителя за обособена позиция 1, относно това да разполага с минимум 
едно лице за извършване на услугата, отговарящи на изискванията на чл. 62 
а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България. 

- Заверени копия от Договор №11/01.02.2013г. за специализиран превоз на деца, 
подлежащи на задължителна подготовка в детско заведение с автобусен транспорт 
на територията на община Костинброд и Договор № 06/03.02.2014г. за 
специализиран превоз на деца, подлежащи на задължителна подготовка в детско 
заведение с автобусен транспорт на територията на община Костинброд, с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за обособена позиция 1, относно наличието на 
поне на един изпълнен договор за услуги за обществен превоз на пътници през 
последните три години. 

За участник ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА", кандидатстваща за 
обособена позиция 2, като доказателство за технически възможности са 
представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Лиценз №0680 за международен автобусен превоз на 
пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение - валиден до 31.12.2016 г., 
издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за 
технически възможности, определени от Възложителя за обособена позиция 2, 
по отношение наличие на валиден лиценз за извършване на обществен превоз 
на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване 
на международен превоз на пътници и товари. 

- Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение на поръчката 
(Образец №6), в което е посочено: основно МПС „Кинг Лонг" с per. №СА 0601 ВТ. 
с 34+1 брой седящи места и резервно МПС Сетра С 315 ГТ с per. №СА 6632 СХ с 
54+1 брой седящи места. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС <,Кинг Лонг" с 
per. №СА 0601 ВТ, с 34+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС с протокол № 7010785, валидно до 16.06.2015г. и 
Удостоверение №7010785 за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка 
на деца и/или ученици- валидно до 16.06.2015г. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на Сетра С 315 ГТ с 
per. №СА 6632 СХ с 54+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС с протокол № 6761873- валидно до 10.05.2015г. и 
Удостоверение №6761873 за преминат допълнителен преглед за проверка на 
оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка 
на деца и/или ученици- валидно до 10.05.2015г. с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически възможности, определени от 
Възложителя за обособена позиция 2, по отношение за технически изправни 
автобуси. 

- необходими документи за извършване на услугата от Димитър Спасов 
Борисов: 

• копие от свидетелство за управление на МПС с №280949895 за категория „D" 
от която е видно, че лицето е на възраст не по-малко от 25 години; 
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• копие от карта за квалификация на водач на МПС с №Р026162; 

• копие от Трудов договор (безсрочен) №20/01.12.2006г., с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания за технически възможности, определени 
от Възложителя за обособена позиция 2, относно това да разполага с минимум 
едно лице за извършване на услугата, отговарящи на изискванията на чл. 62 
а, ал. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България. 

- Заверени копия от Договор №12/01.02.2013г. за специализиран превоз на 
ученици до шестнадесетгодишна възраст, с автобусен транспорт на територията на 
община Костинброд и Договор № 07/03.02.2014г. за специализиран превоз на 
ученици до шестнадесетгодишна възраст с автобусен транспорт на територията на 
община Костинброд, с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя за обособена позиция 
2, относно наличието на поне на един изпълнен договор за услуги за обществен 
превоз на пътници през последните три години. 

След подробно и детайлно разглеждане на представените от тримата 
участници „МЕТТРАНС-2005" ЕООД- кандидатстваща за обособена позиция 1, 
ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"- кандидатстваща за обособена позиция 2 и 
„ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД- кандидатстваща за обособена позиция 3 
членовете на комисията достигнаха единодушно, че и тримата участници 
отговарят на минималните изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за съответните позиции. 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на тримата 
участници в съответствие с предварително обявения критерий „най-ниска цена" и 
взимайки предвид факта, че финансирането на поръчката се осигурява със средства от 
републиканския бюджет, въз основа на представена информация, в съответствие с 
чл.31, ал.2 от Наредба №2 от 31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване 
по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 
пътници и Заповед №РД09-364/04.04.2013г. на Министъра на образованието, младежта 
и науката за компенсиране на безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст и 
деца по чл.26, ал.З и 4 от Закона за народната просвета въз основа на нормативи за цена 
на километър общ пробег, Министъра на образованието, младежта и науката е 
утвърдил нормативи за цена на километър общ пробег, считано от 01 април 2013 г. в 
размер до: 

- За специализиран превоз 
а) с автомобили до 22 места - до 1,10 лв./км общ пробег (крайна цена) 
б) с автомобили над 22 места - до 1,65 лв./км общ пробег (крайна цена), 

като предложените цени за един километър не може да надхвърлят тези 
стойности за съответните обособени позиции, съобразявайки се с изискуемия брой 
седящи места определени от Възложителя. 

За Оферта с вх. № 08-00-10/1/20.01.2015г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи Цветков Владимиров - като неин 
управител с адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Цар Самуил" №18, тел.: 
0721/60311, 0894 20 64 80, e-mail: bodival@abv.bg,- кандидатстваща за обособена 
позиция 3. 

Участникът е представил своето Ценово предложение с Образец №10.3, 
както следва: 
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Предлагана цена за 1 (един) километър- , . , 3 3 £Zi. V о г 

За Оферта с вх. № 08-00-10/2/23.01.2015г. от „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с 
ЕИК: 175367755 представлявано от Живко Методиев Михайлов-като неин 
управител с адрес: с. Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. „Кирил и 
Методий" №8, тел.: 0898 63 41 54, e-mail: mettrans2005@abv.bg, кандидатстваща 
за обособена позиция 1. 

Участникът е представил своето Ценово предложение в с Образец №10.1, 
както следва: 

Предлагана цена за 1 (един) километър- , Ъ/1 ДУ tx/> ^ 

За Оферта с вх. № вх. № 08-00-10/3/23.01.2015г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка Тошкова Тодорова, като 
неин управител с адрес : гр. София, жк. Надежда 3, бл. 329, вх. Б, ет. 2, ап. 30, тел., 
факс: 0899/ 961 646, е- mail: mario_95@abv.bg - кандидатстваща за обособена 
позиция 2. 

Участникът е представил своето Ценово предложение с Образец №10.2, 
както следва: 

Предлагана цена за 1 (един) километър- 2/1 3CLs> ^ (рг^? 

Въз основа на така направените ценови предложения от допуснатите 
участници „МЕТТРАНС-2005" ЕООД- кандидатстващ за обособена позиция 1 и 
ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"- кандидатстващ за обособена позиция 2, 
„ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД- кандидатстваща за обособена позиция 3 
съгласно чл. 101г. ал. 4, във връзка чл. 71, ал. 1 и ал. 3, от ЗОП комисията 
единодушно взе следното 

Решение: 
1. Класира участниците в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: 
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в 
което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и 
обратно, на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година"с три 
обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 
Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 
Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с.Петърч 
община Костинброд", както следва: 

- за обособена позиция 1 
Първо място: „МЕТТРАНС-2005" ЕООД - 100 точки; 
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- за обособена позиция 2 
Първо място: ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"- 100 точки; 
- за обособена позиция 3 
Първо място: „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД - 100 точки; 

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета 
на общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена 
поръчка, по обособени позиции, както следва: 

- за обособена позиция 1- на фирма „МЕТТРАНС-2005" ЕООД -
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

- за обособена позиция 2- на фирма ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"-
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

- за обособена позиция 3- на фирма „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД -
класирана на първо място с 100 точки, при условията на приетата оферта 
и протокола на комисията. 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в обществената поръчка, чрез публична покана. 

Решението на Комисията да се сведе до знанието на заинтересованите лица 
участващи в горепосочената обществена поръчка. 

Настоящият протокол, съдържащ 12 стр., се състави и подписа от членовете 
на комисията, назначена със Заповед № РД-05-13/26.01.2015г. и на правно 
основание по чл.101 г, ал. 4 от ЗОП и цялата документация по процедурата се 
предава на Кмета на общината за утвърждаване. 

Председател: 

/зам.- кмет на Община Костинброд/ 

Членове: 1. '1л I ) аА 1 " 

/ ст. експерт „ ИР и Т'7 

2. lz/»2y<W от S 3 A 6 

/юрисконсулт/ 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от:.. 
J ал 1 #гЗЗЛ2) 02.02.2015 г. 

УТВЪРДИЛ : 
МИЛЕН ДИМИТРОВ, кмет на ОбА Костинброд 
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О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация - гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008 Certificate № QS 3999 1111 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД- 05- / 2015 r. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 73, 
ал. 1 и чл. 101 д, ал. 1 от ЗОП и като взех предвид утвърденият от мен Протокол № 1 от 
02.02.2015г., отразяващ работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-05-
13/26.01.2015г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти процедура за възлагане 
на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Извършване на 
специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до 
най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на 
територията на Община Костинброд до 01 февруари 2016 година"с три обособени 
позиции: 
Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и 
шест годишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията 
на община Костинброд"; 
Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община 
Костинброд; 
Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община 
Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел 
„Публични покани" с ID № 9038044/14.01.2015г. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Класирам участниците, както следва: 

- за обособена позиция 1 

Първо място: за „МЕТТРАНС-2005" ЕООД - с 100 точки; 

- за обособена позиция 2 

Първо място: за ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА"- с 100 точки; 

- за обособена позиция 3 

Първо място: за „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД- с 100 точки; 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

I. За изпълнител на горепосочената обществена поръчка за обособена 
позиция 1 „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна 
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възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията на община 
Костинброд" - фирма „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с ЕИК: 175367755, класирана на 
първо място с 100 точки, съгласно оценителен доклад на комисия, назначена със 
Заповед № РД-05-13/26.01.2015г. отразено в Протокол №1 от 02.02.2015г. 
представлявана от г-н Живко Методиев Михайлов, като неин управител с адрес: с. 
Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. „Кирил и Методий" №8, тел.: 0898 63 
41 54, e-mail: mettrans2005@abv.bg; 

II. За изпълнител на горепосочената обществена поръчка за обособена 
позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст до приемно СОУ „д-р Петър Берон" община Костинброд - фирма 
ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283, класирана на първо място с 
100 точки, съгласно оценителен доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-05-
13/26.01.2015г. отразено в Протокол №1 от 02.02.2015г. представлявана от Пенка 
Тошкова Тодорова, като неин управител с адрес : гр. София, жк. Надежда 3, бл. 329, 
вх. Б, ет. 2, ап. 30, тел., факс: 0899/ 961 646, е- mail: mario_95@abv.bg; 

III. За изпълнител на горепосочената обществена поръчка за обособена 
позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до шестнадесет 
годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община Костинброд" -
фирма „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД с ЕИК:200418553, класирана на първо място с 
100 точки, съгласно оценителен доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-05-
13/26.01.2015г. отразено в Протокол №1 от 02.02.2015г. представлявано от Володи 
Цветков Владимиров - като неин управител с адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. 
„Цар Самуил" №18, тел.: 0721/60311, 0894 20 64 80, e-mail: bodival@abv.bg 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до 
всички участници в процедурата. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
МИЛЕН ДИМИТРОВ 

Кмет на община Костинброд 

Съгласувал: 
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