
 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№РД-04-375 

гр. Костенец, 29.08.2019 г. 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена 

поръчка.  

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки, 

като взех предвид отразените резултати в Протокол изготвен на основание чл. 60а от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 181, ал. 4 

от Закона за обществените поръчки, Протокол № 1 от 21.08.2019 г., Протокол № 2 от 

26.08.2019 г. и Протокол № 3 от 29.08.2019 г. на Комисията по чл. 103, ал. 1 и ал.3 от 

Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед №РД-04-349/21.08.2019 г. на 

Кмета на Община Костенец със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие 

в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП 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. 

  

I. Р Е Ш И Х: 
 

I. О Б Я В Я В А М, класирането на участниците по обособените позиции в 

процедурата: 

 

  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  

 

 II. О П Р Е Д Е Л Я М за изпълнител по обособените позиции на обществената 

поръчка, 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 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ: 

 

1. На основание чл. 36a, т. 2 от Закона за обществените поръчки настоящото 

решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата 

и в същия ден да се публикува в профила на купувача на интернет страницата на Община 

Костенец заедно с протокола-доклад и протоколите от работата на комисията, при 

спазване условията на чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки да се сключи 

договор за възлагане на обществената поръчка с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител, при спазване на условията в посочената разпоредба и след 

влизане в сила на настоящото решение.  

 

2. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки от получаването му от 

участниците в процедурата.  

Орган по обжалването: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията  

Адрес: България, София, 1000, бул. „Витоша“ № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, Интернет адрес: www.cpc.bg  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………/П/…………. 
(заличен подпис чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец   
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