
ПРОТОКОЛ №2 
 

 Днес, 26.08.2019 г., в 10.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-

349/21.08.2019 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на 

Общински съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и 

републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”, открита с 

Решение №РД-04-300/30.07.2019 г. на Кмета на Община Костенец, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

1. Полина Маринова Ваклина – младши експерт „Търговия, туризъм, транспорт“;  

2. Румен Николов Донкин – старши експерт „Счетоводител”. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 54, 

ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участник, на който е указано допълнително представяне на документи - 1 

(един). 

2. Участник, представил допълнително документи – 1 (един), както следва: 

 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  
3. Допълнително представените документи от „ШАНС – 75 – 80” ООД с входящ 

№92-Ш-7/23.08.2019 г. на Община Костенец са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, 

считано от датата на получаване на предходния протокол от участниците. 

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

2. От „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082, са представени всички 

изискващи се документи и те са редовни от формална страна. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на 

участниците, който отговаря на изискванията за подбор: 

1. „АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

- По обособена позиция №2 

- По обособена позиция №3 

2. „ШАНС – 75 – 80” ООД 

- По обособена позиция №1 

- По обособена позиция №4 



 В закрито заседание проведено на 26.08.2019 г., комисията разгледа и провери 

техническото предложение на допуснатите участници, свързано с изпълнението на 

поръчката, дали е изготвено съобразно изискванията посочените в документацията за 

участие в процедурата и техническите спецификации.  

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Офертата на участника „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, съдържа Техническо 

предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни 

схеми съгласно маршрутни разписания” /по образец/.  

2. Офертата на участника „ШАНС – 75 – 80” ООД, съдържа Техническо 

предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни 

схеми съгласно маршрутни разписания” /по образец/.  

 

Офертите се оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, 

включващ следните показатели и тежести в комплексната оценка /Т/ на офертите: 

Показател Т1 - Възрастов състав на автобусите - 50 т. 

Показател Т2 - Цена на билета за  единично пътуване по цялото 

направление - 50 т. 

 

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила 

най-висока комплексна оценка /Т/ от максимално възможна 100 точки като сума от 

индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:      

  Т = Т1 + Т2  

 

Комисията определи оценките по Показател Т1 - Възрастов състав на 

автобусите, в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в документацията. 

Предложения от участниците възрастов състав на автобусите и съответните оценки са 

както следва:  

1. „АНГЕЛОВИ 2013” ООД 

 По обособена позиция 2: 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „Маго 59.12“ – 2000 г. 

- Автобус марка „Форд“, модел „Транзит“ – 2000 г. 

- Автобус марка „Рено, модел „Мастер“ – 2006 г.  
Оценка по показател Т1 по обособена позиция 2 – 23 точки. 

 По обособена позиция 3: 

- Автобус марка „СОРБ”, модел „9.5“ – 1998 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „49Е12“ – 1998 г. 

- Автобус марка „Рено“, модел „Мастер” – 2006 г. 

- Автобус марка „Фолксваген“, модел „Крафтер 2.5 ТДИ“ – 2007 г. 

 Оценка по показател Т1 по обособена позиция 3 – 20 точки. 

 

2. „ШАНС – 75 – 80” ООД  

 По обособена позиция 1: 

- Автобус марка „Мерцедес“, модел „811“ – 1999 г. 

- Автобус марка „Ситроен Джъмпер” – 2004 г. 

- Автобус марка „Ситроен Джъмпер” – 2004 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „Маго 5912“ – 2002 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „Дейли 50Ц13“ – 2001 г. 

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 1 – 20 точки. 



 По обособена позиция 4: 

- Автобус марка „Бова”, модел „ФХД 12340“ – 1999 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „Маго ЦЦ80“ – 2001 г. 

- Автобус марка „Ивеко”, модел „ЦЦ100“ – 2003 г. 

- Автобус марка „Ивеко“, модел „ЦЦ100“ – 2003 г. 

Оценка по показател Т1 по обособена позиция 4 – 20 точки. 

 

Комисията определи оценките съгласно Методиката за оценка на офертите, 

която е част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

 

След като определи единодушно посочените по-горе оценки на техническите 

оферти на участниците, комисията определи място, дата и час за ново публично 

заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовите предложения на 

участниците, а именно – 29.08.2019 г. от 09.00 часа, в Заседателна зала на Общински 

съвет – Костенец, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: 

гр. Костенец, община Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2.  

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа 

на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община 

Костенец, съгласно изискванията на документацията за участие.  

 

С това заседанието на комисията на 26.08.2019 г. приключи.   

За така свършената своя работа комисията състави настоящия протокол. 

 

 

КОМИСИЯ: 
 

 Председател:         Георги Янакиев - ......../п/........... 
      (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

      Членове:          Полина Ваклина - ..../п/...............  
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

           Румен Донкин - ..../п/............... 
     (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 
  

 


