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ОТНОСНО: Дсипос! m nil комисия, назначена със Заповед N" 1'Д-05-Х I/02.02.20 |(>г. пи 
KMCT;I па Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране па оферти за 
възлагане на обществена поръчка, чрез публична покапа е предмет: „IГшършванс па 
снсцналн зираи превоз на деца >> ученици <>1 населеното мнею, и което лепнеш до 
най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, па 
територията па Община Костинброд до 01 февруари 2017 година"1 е три обособени 
позиции: 
Обоеобепа позиция 1: „Извършване па специализиран превоз па деца на пет п 
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 нознцнн 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 
шестнадесет годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Петърч, община 
Костинброд", публикувала в Регистъра на обществените поръчки па АОП, раздел 
„Публични покани" с ID № 9049792/21.01.201 бг. 

Днес, 05.02.2015 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-81/02.02.2016г. 
на Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 
1. Емануил Трифонов - гл. експерт „СИУКОМП", притежаващ професионална 

компетентност, свързана с предмета на обществена поръчка, съгласно 
длъжностна характеристика; 

2. Анита Кръстанова - гл. счетоводител па община Костинброд; 

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

се събра ла откриване на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.30 
часа в сградата на Обшина Костинброд на алрес ул. „ Охрид " № 1, стая N° 1, етаж 1 със 
задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти във връзка е 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 
ди най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на 
територията на Община Костинброд до 01 февруари 2017 година" е 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 по ящи» 3: „Извършване па специализиран превоз на ученици до 
шестпадссс! годишна възраст, до средищно ОУ „Отец Паисий" с. Исп.рч, община 
Костинброд" 

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

Всички членове попълниха декларация по чл. 35 от 3011 за липса на материален 
интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствани участието им и 
провеждането на процедурата, след което председателят запозна състава па комисията 
със Заповед № РД-05-81/02.02.201 бг. на Кмета па Община Костинброд. 

От Регистъра на подадените в деловодството на Общинска администрация, гр. 
Костинброд оферти е видно, че до 09.00 часа на 02.02.2016г. 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. № 08-00-15/1 /27.01.2016г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи Владимиров - като неин 
управител е адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Цар Самуил" №18, тел.: 
0721/60311, 0894 20 64 80, e-mail: bodival@abv.bg, подадена в 09.59 часа-
кандидатства за обособена позиция 3. 

2. Оферта е вх. № вх. № 08-00-15/2/01.02.2016г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка Тодорова, като 
неин управител е 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, подадена в 
13.11 часа- кандидатства за обособена позиция 2. 

3. Оферта с вх. № 08-00-15/3/01.02.2016г. от „МЕТТРАНС-2005" ЕООД е 
ЕИК: 175367755 представлявано от Живко Михайлов-като неин 
управител е адрес: с. Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. 
„Кирил и Методий" №8, тел.: 0898 63 41 54, e-mail: mettrans 
2005@abv.bg, подадена в13.30 часа- кандидатства за обособена 
позиция 1. 

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 е 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 е 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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преде кипнели па учаснпщи ic, поради юна членовете па компсшпа подписаха 
ценовата оферта. елед к о с т иеички документи Пяха o i ново върши и и плика. 

Председателят на комисията обяви, че присп.пя към отваряне па плик 
предоставен от участника I l',,M APl ft >-1 III IK'A ТОДОРОВА", кандидатстващ ча 
обособена поящия 2. 

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

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне па плик 
предоставен от участника „МНТТРА11С-2005" ЕООД, кандидатстващ за обособена 
позиция 1. 

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

За Оферта с вх. № 08-00-15/1/27.01.2016г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи 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.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 2) -подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
3. Декларация за липсата на свързаност е 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. Приложение №1 към фактурата и Приложение №2 към Договора. 
12. Проект на договора - копие. 
13. Изпълнен договор (копие) - подписана и подпечатана от управителя, 
представляващ фирмата. 
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I •!. Заверено ICOIIIIL' па )1 пценз .N'"0 Г/1'/ ча превоз на п 1.1 ппп.п. 
15. Заверено коппс па Удостоверение №01X188, Серия А-09 па IIIIC ча 
обществен премоч на имимци на тсрторията па република Ьълтария; 
If). Замерело копие на полица №0В(i/OX/21500001065 I ча задължителна 
застраховка „Злополука" на пътниците м средствата ча обществен rpancnopi. 
17. Заверено копие па полица № 231 1500099202Х ча задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите; 
IX. Замерели копия па платена премия към ОЗК „Застраховане". 
19. Копие па свидетелство ча управление на МИС- подписано и подпечатано 
от управителя, представляващ фирмата; 
20. Копие от Карта за квалификация на водач па МПС па Володи 
Владимиров - подписано и подпечатано от управителя, представляващ 
фирмата; 
21. Копие от Удостоверение за психологическа годност на Володи 
Владимиров. 
22. Копие от Трудова книжка па Володи Владимиров- подписано и 
подпечатано от управителя, представляващ фирмата; 
23. Копия от Удостоверение за техническа изправност на ПТП „Форд 
Транзит" с per. №СО 60-44 АП - подписано и подпечатано от управителя, 
представляващ фирмата; 
24. Копие от Удостоверение №9636561 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за 
собствена сметка на деца и/или ученици на „Форд Транзит" е per. №СО 60-
44 АН, - подписано и подпечатано от управителя, представляващ фирмата; 
25. Копия от Свидетелство за регистрация Част I за „Форд Транзит" е per. 
№СО 60-44 АН и „Ситроен Джъмпер" е per. №СО 67-52 АХ - подписани и 
подпечатани от управителя, представляващ фирмата; 
26. Свидетелство за съдимост на Володи Владимиров. 
27. Копие на свидетелство за управление на МПС (за Европа) на Володи 
Владимиров - подписано и подпечатано от управителя, представляващ 
фирмата; 
28. Копие от контролен талон на Володи Владимиров. 
29. Копие от Удостоверение с изх. №20140805112543/05.08.2014г. издадено 
от Агенция по вписвания, Търговски регистър. 

За Оферта е вх. № 08-00-15/2/01.02.2016г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка Тодорова, като неин 
управител е 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.47, 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. 
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(). Списък-Декларация па е л у ж т елп i е. които участппки ще пчполчва ча 
ичнълпеиие па обществената поръчка (ОПрачец .N"7) подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмача. 
7. Декларация по чл. 51а oi ЗОП ча ангажираност на с л у ж т е л (ОПрачец 
№8)- подпиеапа от служи теля. 
8. Декларация ча копфндепцпалпост по чл. 33, ал. 4 от 3011 (ОПрачец Я,,())-
подписана и подпечатана от упрашпеля, представляващ фирмата. 
9. Ценово предложение (ОПрачец №>10.2)- подписана и подпечатана от 
управителя, предстаилянащ фирмата. 
10. Изпълнени договора 3 Проя копия заверени и подписани от управителя, 
п ред ста в л я в а щ ф и рм ата. 
11. Заверено копие па Лиценз №0680 международен автобусен превоз па 
пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение. 
12. Заверено копие на полица №I3G/22/l 15002609304 за застраховка 
„Гражданска отговорност" па автомобилистите в ЗК „ЛЕВ И11С" - за автобус 
КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 2 е per. №СА 0601 ВТ. 
13. Заверено копие на полица №BG/15/515001695058 за застраховка 
„Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз" - за автобус 
КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 2 с per. №СА 0601 ВТ. 
14. Заверено копие на полица №BG/22/l 15002077383 за застраховка 
„Гражданска отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС"- за автобус 
КИНГЛОНГ ХМК с per. №СА 8839 ВХ. 
15. Заверено копие на полица №BG/15/515002937956 за застраховка 
„Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз" за автобус 
КИНГЛОНГ ХМК с per. №СА 8839 ВХ. 
16. Заверени копия на Удостоверения за техническа изправност на ППС — 2 
броя на автобус КИНГЛОНГ ХМК е per. №СА 8839 ВХ и автобус 
КИНГЛОНГ ХМК 6886 ХБ 2 с per. №СА 0601 ВТ. 
17. Заверено копие на Удостоверение №9511588 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус КИНГЛОНГ ХМК 6886 Х Б 
2 е per. №СА 0601 ВТ за случаен, специализиран и превоз за собствена 
сметка на деца и/или ученици. 
18. Заверено копие на Удостоверение №9502953 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването на автобус КИНГЛОНГ ХМК с per . 
№ С А 8839 ВХ за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на 
деца и/или ученици. 
20. Заверени копия на Свидетелство за регистрация Част I на 2 броя 
автобуси КИНГЛОНГ ХМК с per. № С А 8839 ВХ и КИНГЛОНГ ХМК 6886 
ХБ 2 е 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 Борисов. 
22. 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 Цветан Петров. 
23. Заверено копие от Трудов договор №20/01,12.2006г. на водач-шофьор 
Димитър Борисов. 
24. Заверено копие от Трудов договор №25/18.06.2008г. на водач-шофьор 
Цветан Петров. 

За Оферта е вх. № 08-00-15/3/01.02.2016г. от „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с 
ЕИК: 175367755 представлявано от Живко Михайлов-като неин управител е адрес: 
с. Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. „Кирил и Методий" №8, тел.: 0898 
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63 'II . 4 , e-mail: mcllTaiis^OO.S^/'ahv.bj1, кандидатстваща ia обособспп ш п и ц п п I, 
комисията конс ки 11pa наличието па следните д о к у м е т и и плика: 

1. 11редетаняпс на участник (ОПрачец №1)- подписана п подпечатана oi 
yiipainnсля, представляващ фирмата. 
2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (ОПрачец №2) -подписана и подпечатана 
от управителя, предстаилянащ фирмата. 
3. Декларация ча липсата па енърчапоет с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
3011, както и ча липсата на обстоятелство по чл. X, ал. X, т. 2 от ЗОП 
(ОПрачец № 3) подписана и подпечатана от управителя, предстаилянащ 
фи рмата. 
4. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от 3011 (Образец №5)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
5. Списък-Декларация за транспортните средства за изпълнение па 
поръчката (Образец 6)- подписана и подпечатана от управителя, 
представля ващ фирмата. 
6. Списък-Декларация на служителите, които участникът ще използва за 
изпълнение па 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 коифиденциалност 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 3 броя - копия заверени и подписани от управителя, 
представляващ фирмата. 
11. Заверено копие на Лиценз №308240001 за международен автобусен 
превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение. 
12. Заверено копие на полица №BG/22/l 15002064391 за застраховка 
„Гражданска отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС" за автобус 
БОВА ФХД 10 340 с per. №СО 5567 АХ. 
13. Заверено копие на полица №BG/15/515002143372 за застраховка 
„Злополука на пътниците и средствата за обществен превоз" за автобус 
БОВА ФХД 10 340 с per. №СО 5567 АХ. 
14. Заверено копие на полица №BG/22/l 15002808450 за застраховка 
„Гражданска отговорност" на автомобилистите в ЗК „ЛЕВ ИНС" за автобус 
СЕТРА С 315 ХД е per. №СО 4372АК. 
15. Заверено копие на полица №15515000556579 за застраховка „Злополука 
на пътниците и средствата за обществен превоз" за автобус СЕТРА С 315 
ХД с per. №СО 4372АК. 
16. Заверено копие на разписки за платени застрахователни вноски. 
17. Заверени копия на Удостоверения за техническа изправност на ППС - 2 
броя на автобус СЕТРА С 315 ХД е per. №СО 4372АК и автобус БОВА ФХД 
10 340 е per. №СО 5567 АХ. 
18. Заверено копие на Удостоверение №8638870 за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудването па автобус СЕТРА С 315 ХД с per. 
№СО 4372АК за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на 
деца и/или ученици. 
19. Заверено копие на Удостоверение №8609909 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. 
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20. Заверени копия па Свндстелп во ча рсгпсiрацпя 4aci I на броя на 
автобуси СГТРА ( ' 3 1 5 ХД е per. №('О 4372АК п liOMA ФХД 10 МО е pei . 
№('() 5567 АХ. 
21. Заверени копня па лична карта, свидетелство ча управление на Ml И', 
контролен галон, удостоверение ча психологическа годност, карта ча 
квалификация на водач МПС на водач-шофьор Николай Фспсрски. 
22. Заверено копие от Трудов договор №4/02.04.2012г. па водач-пю(|)1.ор 
11иколай Фсперски. 
23. Заверено копие от Трудов договор №003/13.06.20Мг. па водач-шофьор 
Найден Найденов. 
24. Заверени копия па лична карта, свидетелство ча управление па МПС, 
контролен талон, удостоверение ча психологическа годност, карта за 
квалификация на водач МПС на водач-шофьор Найден Найденов. 

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. 

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 е един брой основен автобус -
технически изправен (когато участника кандидатева за една обособена 
позиция); 

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

За участник „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД с ЕИК:20041Х553, 
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 
28.11.2017г., заверено копие на Удостоверение №03717, за обществен превоз на 
пътници на територията на република България издадени от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, е 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: МПС „Форд Транзит" с per. №СО 60-44 AH, с 
20+1 брой седящи места. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС „Форд Транзит" 
с per. №СО 60-44 АН, е 20+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС е протокол № 6985723- валидно до 06.07.2016г. и 
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Удостоверение №W>U)5(>I ча премина i дои ъ л т п с л с и прсмед ча проверка па 
оборудване I о па авзобус ча случаен, специализиран п превоз ча собствена смечка 
на деца н/или учсиицц валидно до 00.07.20 I Oi . 

- Заверено копие па полица №0В( i/08/2150000 I 0651 ча задължителна 
застраховка „Злополука" па т . тниците в средствата ча обществен транспорт 
валидно до 06.07.201бг. 

-Заверено копие па полица № 23115000992028 ча задължи тел и а застраховка 
„Гражданска отговорност" валидно до 06.04.201 (>г., с което участникът е 
изпълнил минималните изисквани», определени от Възложители за обособена 
позиции 3, относно технически възможности по отношение на технически 
изправен автобус. 

- необходими документи за извършване па услугата от Володи Владимиров: 

• копие от свидетелство за управление па МПС е №281331601 за категория „13", 
от която е видно, че лицето е па възраст не по-малко от 25 години; 

• копие от карта за квалификация на водач на МПС с №Р103977; 

• копие от Трудова книжка стр.20-стр. 21, от която е видно професионален опит 
от 6 години 0 месеца и три дни, е 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. 

За участник ЕТ„МАРИО-ПЕНКА ТОДОРОВА", кандидатстваща за 
обособена позиция 2, като доказателство за технически възможности са 
представени в съответствие е 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" ХМК 6886 ХБ 2 е 
per. № С А 0601 ВТ, с 34+1 брой седящи места. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на МПС „Кинг Лонг" 
ХМК 6886 ХБ 2 е per. №СА 0601 ВТ, с 34+1 брой седящи места, копие от 
удостоверение за техническа изправност на ППС с протокол № 9511588, валидно 
до 16.06.2016г. и Удостоверение №9511588 за преминат допълнителен преглед за 
проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за 
собствена сметка на деца и/или ученици-

- Заверено копие на полица №BG/15/515001695058 за задължителна застраховка 
„Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт- валидно до 
28.06.2016г. 

-Заверено копие на полица № BG/22/115002609304 за задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност" валидно до 20.10.2016г. с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания за технически възможности, 
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определени <п Възложи тели til обособена по мниш 2, по o i пошепне ча 
технически изправен автобус. 

- пеобходпмп д о к у м е н т ча извършване па услуга та от Димитър Ьорпеов: 

• копне от свидетелство ча управление па МПС е №2X0949895 ча категория „I)" 
от която е нпдпо, че лицето е па възраст пе по-малко от 25 годиип; 

• копие от карта ча квалификация па иодач па MIK1 с №>14)26162; 

• копие от Трудов договор (безсрочен) №20/01.12.2006г., с което участникът е 
изпълнил минималните изискванни за технически възможности, определени 
от Възложителя за обособена позиции 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. 

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

- заверено копие на Лиценз №308240001 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 
(Образец №6), в което е посочено: МПС БОВА ФХД 10 340 е per. №СО 5567 АХ е 
38+1 брой седящи места. 

- Заверено копие от свидетелство за регистрация Част I на БОВА ФХД 10 340 е 
per. №СО 5567 АХ с 38+1 брой седящи места, копие от удостоверение за 
техническа изправност на ППС е протокол № 8609909- валидно до 13.02.2016г. и 
Удостоверение №8609909 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 13.02.2016г. 

- Заверено копие на полица №BG/15/515002143372 за задължителна застраховка 
„Злополука" на пътниците в средствата за обществен транспорт- валидно до 
23.08.2016г. 

-Заверено копие на полица № BG/22/115002064391 за задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност" валидно до 10.08.2016г. 

е 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 Фенерски: 

• копие от свидетелство за управление на МПС е №280061913 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 №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 
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a, aJi. I in Наредба № 33 in (13.1 I. I 9УУ i. за обществен превоз па ш.гппцп н 
wiiapii ua гернторнига па Република Ьългарни. 

('лед. подробно п детайлно разглеждане па представените oi грпмпта 
участници „MET TPAIK'-2005" ЕООД- кандилатеi наша за обособена позиции I, 
£Т п МАРИО-ПБНКА ТОДОРОВА"- кандидатстваща за обособена позиции 2 и 
„ВАНЕСА ЕКСПРЕС1' КООД- кандидатстваща за обособена позиции 3 
членовете па комисията достигнаха единодушно, че и тримата участници 
отговарят на минималните изискванни за 'технически възможности, 
определени от Възложители за съответните позиции. 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на тримата 
участници в съответствие с предварително обявения критерии „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 е 
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 па 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. № 08-00-15/1/27.01.2016г. от „ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД 
с ЕИК:200418553, представлявано от Володи Владимиров - като неин управител е 
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 е Образец №10.3, 
както следва: 

Предлагана цена за 1 (един) километър-

За Оферта е вх. № вх. № 08-00-15/2/01.02.2016г. от ЕТ„МАРИО-ПЕНКА 
ТОДОРОВА" с ЕИК: 130159283 представлявано от Пенка 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 е Образец №10.2, 
както слсдва: 

Предлагана цена за 1 (един) километър-
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За Оферта е it\. № 0S-00-15/3/01.02.201 (>г. 01 „Ml I ТРАНС .Ч)()У" | ООД е 
I{МК: I 75367755 представлявано oi Живко Мп\нп.иов-ка 10 неин ynpauinv.ii е адрес: 
е. I 'оляпонци, община Костинброд, п.к.ЛЧ L ул. „Кирил и Методий" №8, тел.: 0К()К 
63 41 5-1, e-mail: iHelli'ai)s20()5(r/!jibv.hg, кандидатстваща за обособена ш п и ц и и I. 

Участник1!.г е представил своето Цепоно предложение и е Образец .N40,1, 
както следна: 

П р е д л а г а н а цена за I ( е д н и ) к н л о м е т ъ р -
г 

Въз основа па така направените ценови предложения от допуснатите 
участници „МЕТТРАНС-2005" ЕООД- кандидатстващ за обособена позиции 1, 
ЕТ„МАРИО-НЕНКА ТОДОРОВА"- кандидатстващ за обособена позиции 2 и 
„ВАНЕСА ЕКСПРЕС" ЕООД- кандидатстваща за обособена позиции 3 
съгласно чл. 101г. ал. 4, във връзка чл. 71, ал. 1 и ал. 3, от 3011 комисията 
единодушно взе следното 

Р е ш е н и е : 

1. Класира участниците в обществена поръчка, чрез публична покана с 
предмет: „Изв7>ршванс 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 2017 
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; 

- 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. 
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за обособена позиции 3 ма фирма „ И Л И К С Д I II14.< " ЕООД 
класирана на in>pito ми сто с 100 точки, мрм условияза ма приетата оферза 
и протокола па комисията. 

Комисията приключи работата си но разглеждане, оцепяиане п класиране на 
офертите па участниците и обществената поръчка, чрез публична покапа. 

Решението па Комисията да се сведе до знанието на заннтересов; 
участващи в горепосочената общсст и е п; i поръчка. 

те лица 

Настоящият протокол, съдържащ 12 стр., се състави и подписа от членонете 
па комисията, назначена със Заповед № РД-05-81/02.02.2016г. и на правно 
основание по чл.101 г, ал. 4 от ЗОП и цялата документация по процедурата се 
предава на Кмета на общината за у твърждаване. 

Председател: Ангел Милчел_= 

/юрисконсул/ 

Членове: 1. Емануил Трифонов -

/ гл. експерт „СИУКОМП'7 

2. Анита Кръстанова-

/ гл. счетоводител/ 

гр. Костинброд 
12.02.2016 г. 

Протоколът е съставен от: .'. 
гел Милчев, юр 

У Т В Ъ Р Д И Л : 
ТРАЙКО МЛ ШОВ, кмет на ОбА Костинброд 

^ау-ки ^aga^/cjjtyr^a са gpi'^ci е 
2/7 3 3 , С1л Lj от 75D/7 с* г/i 2 
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