8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП образец 6 - непопълнена и неподписана от участника, без посочена дата.
9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
- образец 7 - непопълнена и неподписана от участника, без посочена дата.
10. Декларация за срок на валидност на офертата на участника
11. Декларация, че участникът разполага с диспечерски център
12. Декларация, че за таксиметровите автомобили, които участникът ще ползва при
изпълнение на поръчката - собствени и/или наети и които са на разположение за срока на
изпълнение на поръчката са налице валидно сключени застрахователни полици
„Гражданска отговорност" (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и
„Злополука" (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането) и че участникът
разполага с поне 15 броя собствени или наети моторни превозни средства, които да са на
разположение за срока на изпълнение на поръчката, както и че участникът разполага с
поне 15 собствении/или наети МПС, които ще са на разположение за срока на поръчката
образец 10
13. Оферта на участника - приложение № 1
14. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнител - образец 11
15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец 12 непопълнена, неподписана от участника и без дата
16. Договор - образец 14 - неподписан от участника и без негов печат., ведно с
приложение № 1 и № 2 към договор за извършване на транспортни услуги.
17. Декларация, че участникът е запознат със съдържанието на проекта на договора
и приема условията по него.
18. Копие на служебна бележка от Община Стара Загора, изх. № 105314/16.10.2015г., издадена на „Чар такси" ООД и Чар такси М" ООД в уверение на това, че
за 15 броя леки автомобили с посочени в служебната бележка регистрационни номера има
издадено Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, на основание чл.
24, ал. 1 от Наредба № 34/1999г. на Министерство на транспорта за таксиметров превоз на
пътници.
19. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника.
II. В отделна папка участникът е поставил следните документи:
1. Заверено копие /вярно с оригинала/ от договор за наем от 01.09.2015г. за наети от
участника 5 броя леки автомобили с посочени в договора марка, модели и
регистрационен номер.
2. Заверено^ копие /вярно с оригинала/ от договор за наем от 01.09.2015г. за наети от
участника 2 броя леки автомобили с посочени в договора марка, модели и
регистрационен номер.
3. Заверено копие /вярно с оригинала/ от договор за наем от 01.09.2015г. за наети от
участника 2 броя леки автомобили с посочени в договора марка, модели и
регистрационен номер.
4. Заверено копие /вярно с оригинала/ от договор за наем от 01.09.2015г. за наети от
участника 5 броя леки автомобили с посочени в договора марка, модели и
регистрационен номер.
5. Заверено копие /вярно с оригинала/ от договор за наем от 01.09.2015г. за нает от
участника 1 брой лек автомобил с посочени в договора марка, модел и
регистрационен номер.
6. Заверено копие /вярно с оригинала/' от договор за наем от 01.09.2015г. за нает от
участника 1 брой лек автомобил с посочени в договора марка, модел и
регистрационен номер
7. 4 бр. заверени копия от свидетелства за регистрация ha леки автомобили с per. № СТ
1659 АК, СТ 2033ВВ, СТ 3521КК, СТ 2184 ВМ, ведно с незаверени копия от
удостоверения за техническа изправност на ППС, застрахователни полици за

задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз" и
„Гражданска отговорност" за всяко едно от посочените МПС.
I I I . В друга отделна папка участникът е поставил следните документи:
11 броя заверени копия от свидетелства за регистрация на леки автомобили с per.
№ СТ 0615 BP, СТ 0115 ВК, СТ 0117 ВК, СТ 4306 ВВ, СТ 8740 ВК, СТ 1657 АК, СТ
1656 АК, СТ 8927 КК, СТ 5690 КК, СТ 0089 ВМ, СТ 1658 АК, ведно с незаверени копия
от удостоверения за техническа изправност на ППС, застрахователни полици за
задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз" и
„Гражданска отговорност" за всяко едно от посочените МПС.
Комисията установи, че участникът е представил допълнителни документи, извън
задължителните такива, посочени в документацията, а именно, посочените в раздел II и
раздел III от настоящия протокол.
IV. След като комисията изслуша възложения с протокол № 1 от заседанието й от
21.10.2015г. доклад на инж. Пламен Чувиков, установи, че участникът е представил
Нотариално заверено копие от списък на 60 броя автомобили към удостоверение за
регистрация за извършване на таксиметров превоз № 07215/31.10.2005г., издаден от
Изпълнителен директор на ИА"Автомобилна администрация" за превозвач „Чар такси"
ООД, Булстат 123538265. Документът, който комисията изисква, съгласно раздел IV.
пункт 1.4 от документацията е нотариално заверено копие от валидно удостоверение за
регистрация-за извършване на таксиметрови превози на пътници. Видно от представения
от участника документ - списък е посочено, че списъкът е към удостоверение за
регистрация за извършване на таксиметров превоз № 07215/31.10.2005г., което
удостоверение участникът не представя.
Участникът е представил служебна бележка на Община Стара Загора, изх. № 105416/16.10.2015г„ в уверение на това, че на фирма „Чар такси" ООД е издадено разрешение
за извършване на таксиметров превоз на пътници, но самото удостоверение не е
представено от участника, съгласно изискването в раздел V, пункт 1.5. от документацията.
Представените от участника декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец 6 и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал.
7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - образец 7 са непопълнени и неподписани от участника, респ.
без посочена дата на съставянето им.
Съдържащият се в документацията проект на договор за транспортни услуги образец 14 е неподписан от участника и без негов печат.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.68, ал. 9 от ЗОП и раздел III, т. 2 от
документацията на Възложителя, на участника следва да бъде дадена възможност да
отстрани констатираните нередовности и да представи:
1. нотариално заверено копие от валидно удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметрови превози на пътници за извършване на дейност по обществен
превоз на пътници;
2. нотариално заверено копие от издадено от кмета на съответната община или
упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници.
Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници на Министерство на
транспорта.
3. Попълнена и подписана от представляващото участника лице декларация по чл.
47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - образец 6 от документацията.
4. Попълнена и подписана от представляващото участника лице декларация за
липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8. т. 2 от ЗОП - образец 7 от
документацията.
5. Подписан и подпечатан проект на договор - образец 15 от документацията.
Констатираните от Комисията нередовности,' описани по-горе в настоящия
протокол № 2, следва да бъде отстранени и посочените по-горе документи в пункт от 1 до
5 следва да бъде представени от участника „Чар такси" ООД, Булстат 123538265 със

