
 

 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 3 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на кмета на 

Община Костенец за разглеждане на офертите, получени в процедура 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 от 30.07.2019 г. на кмета на община 

Костенец, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0005 

 

Днес, 29.08.2019 г, в 09:00 часа в гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, ет.4, в 

Заседателна зала на Общински съвет – Костенец, комисия в състав:  

 

Председател: Георги Янакиев – секретар на Община Костенец  

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

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

 се събра в изпълнение Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на кмета на  Община 

Костенец за отваряне на ценовите предложения към подадените оферти в посочената 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения.  

 На 26.08.2019 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата, 

мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.  

 Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с 

правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения. 

 В определения час за отваряне на ценовите оферти на участниците, на публичното 

заседание на комисията присъстваха: 

1. Ангел Бойков Пенджуров – упълномощен представител на „Ангелови 2013” 

ООД; 

2. Иван Христов Иванов – упълномощен представител на „Шанс – 75 – 80” ООД. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните 

заседания по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по 

ЗОП, не присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на комисията.  

 

Председателят на комисията съобщи, че съобразно изискването на чл. 56, ал. 2 от 

ППЗОП, комисията е разгледала техническите предложения на участниците, извършила 

е проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия и е допуснала и 

оценила офертата на Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД и Участник № 2 „ШАНС 

– 75 – 80” ООД по показателя извън цената.  

Председателят обяви резултатите от оценяването на офертата на допуснатите 

участници по технически показател от Методиката за оценка на офертите. Действията 

на комисията са отразени в подписания от членовете Протокол № 2. 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“  

 

 1. Председателят на Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови 

параметри“ към офертата на Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД и съобщи 

предложената за изпълнение на поръчката цена на билета от началния до крайния пункт 

на маршрута, както следва: 



 

 

 
1.1. За Обособена позиция №2 по автобусна линия гр. Костенец – гр. Момин проход 

в размер на: 0.80 лв. /осемдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия гр. Костенец – 

с. Горна Василица в размер на 2.00 лв. /два лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

1.2. За Обособена позиция №3 по автобусна линия гр. Костенец – с. Костенец в 

размер на: 1.00 лв. /един лев/ с ДДС, по автобусна линия гр. Костенец – с. Очуша в 

размер на 2.50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия                   

гр. Костенец – курортен комплекс Пчелински бани в размер на 1.60 лв. /един лев и 

шестдесет стотинки/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

 

2. Председателят на Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови 

параметри“ към офертата на Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД и съобщи 

предложената за изпълнение на поръчката цена на билета от началния до крайния пункт 

на маршрута, както следва: 

2.1. За Обособена позиция №1 по автобусна линия гр. Костенец – гр. Самоков в 

размер на: 4.50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС, по автобусна линия          

гр. Костенец – гр. Долна баня в размер на 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ с ДДС 

и по автобусна линия гр. Костенец – с. Радуил в размер на 3.00 лв. /три лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

2.2. За Обособена позиция №4 по автобусна линия с. Костенец – гр. София в размер 

на: 6.50 лв. /шест лева и петдесет стотинки/ с ДДС и по автобусна линия гр. Костенец 

– гр. София в размер на 6.00 лв. /шест лева/ с ДДС. 

Приложена е информация за цените на билетите до всяко населено място от 

началния до крайния пункт на маршрута по линията. 

 

С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи, като 

комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание.  

 

II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Преди да пристъпи към оценка по избрания от възложителя критерий за възлагане, 

Комисията следва да провери дали ценовите предложения на Участник № 1 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД и Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

 

1. Преценка за допустимост на Ценовото предложение: 

 

1.1. Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД е представил Ценово предложение по 

Образец № 5.  

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. 

 

1.2. Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД е представил Ценово предложение по 

Образец № 5.  

Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение, съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. 



 

 

 
2. Проверка за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията 

в плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците: 

Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е приложима, поради невъзможност да се 

извърши математическо съотнасяне на стойността на предложената цена на съответния 

участник към средната стойност на други ценови предложения, тъй като е допуснат само 

един участник по всяка обособена позиция. 

 

3. Оценка на предложените ценови параметри по показателя Т2                                         

— „Цена на билета за единично пътуване по цялото направление“. 

Ц мин.  

                                  Т2 = __________________ х 50 

                                            Ц ОФЕРИРАНА 

Забележка:  

Цмин. - най-ниската оферирана цена на билета  за  единично пътуване по цялото 

направление. 

ЦОФЕРИРАНА - оферираната от съответния кандидат цена на билета за  единично 

пътуване по цялото направление 

Предвид така констатираните факти от „Ценовото предложение” на допуснатите 

участници „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424 и „ШАНС – 75 – 80” ООД, с 

ЕИК 131569082, поради и в резултат на прилагане на Методиката и критерии за 

оценяване на подадените оферти за определяне на комплексната оценка на офертите 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите към Документацията за 

участие, комисията определи следните точки на допуснатите участниците по отделните 

позиции: 

 По показател 2 - отразяващ броя точки за оценка на – Цена на билета за 

единично пътуване по цялото направление – Т2:  

По обособена позиция №1:  

„ШАНС – 75 – 80” ООД – 50 точки  

По обособена позиция №2: 

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД – 50 точки 

По обособена позиция №3:  

„АНГЕЛОВИ 2013” ООД – 50 точки  

По обособена позиция №4: 

„ШАНС – 75 – 80” ООД – 50 точки 

 

 III. Изчисляване на Комплексна оценка (Т) на участника: 

 

  Комисията приложи формулата, определена от възложителя за Комплексна 

оценка: 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ е: 

T= Т1 + Т2 

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. 

 На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка (Т). Останалите участници се класират в низходящ ред, съгласно 

съответната им Комплексна оценка. 

   

IV. Крайно класиране: 

  

Комисията извърши следното класиране по степента на съответствие на 

офертите, изразена в числа, с предварително обявените от възложителя условия, на 

основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки: 



 

 

 
След разглеждането и оценяването на допуснатите оферти за участие, Комисията 

предлага следното класиране на участниците по обособените позиции: 

  По обособена позиция №1: 

  „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  

- с комплексна оценка 70 точки   

  По обособена позиция №2: 

 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424   

- с комплексна оценка 73 точки    

  По обособена позиция №3:    

  „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424     
- с комплексна оценка 70 точки    

  По обособена позиция №4:   

  „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082    

- с комплексна оценка 70 точки  

 

V. Решения на Комисията: 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническото и ценово предложение на участниците, допуснати до съответните етапи 

от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и получената комплексна 

оценка от участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията: 

 

Р Е Ш И: 

 

 Предвид извършеното класиране, да предложи на Възложителя за изпълнител 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 от 30.07.2019 г. на 

кмета на община Костенец, уникален номер на поръчката в РОП 00484-2019-0005, да 

бъде избран участника, класиран на първо място по обособените позиции, както следва: 

1. Участник № 1 „АНГЕЛОВИ 2013” ООД, с ЕИК 202437424 

По обособена позиция №2: 

- с комплексна оценка 73 точки    

По обособена позиция №3:    

- с комплексна оценка 70 точки    

2. Участник № 2 „ШАНС – 75 – 80” ООД, с ЕИК 131569082  

По обособена позиция №1: 

- с комплексна оценка 70 точки   

По обособена позиция №4:    

- с комплексна оценка 70 точки 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове 

на дата 29.08.2019 г., както следва: 

 

Председател:  

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

 

Членове: 
1.   Полина Ваклина: ........./П/.................... 

(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

2. Румен Донкин: ................/П/................... 
 (заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 


