
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 06.12.2019 г., в 10:00 часа, в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-2053 от 06.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници 
по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, областна и общинска 
транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени в девет позиции, с обща 
прогнозна стойност 644 350.00 (шестстотин четиридесет и четири хиляди триста е петдесет) 
лева без ДДС, с публикувано решение с 1D 941361 от дата 28.10.2019 г. и обявление за поръчка 
с ID 941366, и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019- 
0063, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. Инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

дирекция СУТ в Община Велико Търново
3. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико 

Търново
4. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха Румяна Тодорова - упълномощено лице за 
„Алекс ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново; Янчо Смолецов - упълномощено лице за „Б и Б Транс“ 
ЕООД, гр. Велико Търново, и Екатерина Иринчева - упълномощено лице за ЕТ „Надежда - 
Надежда Христова“, гр. Велико Търново, като удостовериха присъствието си с подписване на 
протокол за присъствие и представиха пълномощни.

Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-2053 от 06.12.2019 г., представи 
комисията и оповести нейните задачи:

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери
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допуснатите оферти за съответствие е предварително обявените условия. Комисията да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите е предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 06.12.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Извършване на 
обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, 
областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени в девет 
позиции, с уникален номер 00073-2019-0063 в регистъра на АОП“.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване.

В определения от Възложителя срок са постъпили три оферти, както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б Транс“ ЕООД, 
гр. Велико, с ЕИК: 104645871, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил 
Златарски“ № 5, вх. Е, ет. 2, ап. 5, тел: 0895 528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, лице за 
контакти: Билян Иванов - управител, за обособена позиция № 6.

II. Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ „НАДЕЖДА - 
НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет. 2, тел: 0887784648, 
e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за обособени позиции № 1 и 
№ 4

III. Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, 
адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 1, тел: 
0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър Нанков, за 
обособени позиции № 2, № 3 и № 7

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан 
плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията се подписаха върху 
запечатания плик е надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на всяка страница от 
техническото предложение. Комисията предложи на присъстващите представители да 
подпишат техническите предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на другите 
участници.

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на офертите, както следва:
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I. Оферта c вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. 
Велико Търново, с ЕИК: 104645871, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 5, тел: 0895 528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, 
лице за контакти: Билян Иванов - управител, за обособена позиция № 6, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от 
офертата се подписаха и от конкурентен представител на участниците. За подписване на 
офертата (техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“) на 
„БиБ Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, желание изразиха и двамата присъстващи 
представители на конкурентните участници: Румяна Тодорова - представител на „Алекс ОК“ 
ЕООД, гр. Велико Търново подписа плика „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „БиБ 
Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, а Екатерина Иринчева - представител на ЕТ „Надежда - 
Надежда Христова“ подписа техническото предложение.

В хода на заседанието комисията отново предложи на всеки от присъстващите 
представителите на участниците да се подпише на всяка от конкурентните оферти, като от 
тяхна страна не се изрази желание за извършване на действия, освен гореописаните.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи, съдържащи се в офертата 
за обособена позиция № 6 (образец № 1), подписан и подпечатан от Билян Иванов - 
управител - 3 страници

2. CD „ЕЕДОП“ за позиция № 6
3. Подписан и подпечатан ЕЕДОП - 17 страници
4. Образец № 3.6. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 6, подписан и 

подпечатан, и приложения към него - 14 страници

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 6.

II. Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ „НАДЕЖДА - 
НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет. 2, тел: 
0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, за обособени 
позиции № 1 и №  4, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Присъстващият представител на „Алекс ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново - Румяна 
Тодорова подписа техническите предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на 
участника за двете обособени позиции.

В хода на заседанието комисията отново предложи на всеки от присъстващите 
представителите на участниците да се подпише на всяка от конкурентните оферти, като от 
тяхна страна не се изрази желание за извършване на действия, освен гореописаните.

I. Папка за обособена позиция № 1, съдържаща:
1. Опис на представените документи за обособена позиция 1 (образец № 1), подписан и 

подпечатан от Надежда Христова - стр. 1 - стр. 5
2. CD, съдържащ ЕЕДОП за позиция № 1
3. Образец № 3.1. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 1, подписан и 

подпечатан, и приложения към него - стр. 7 - стр. 79

II. Папка за обособена позиция № 4, съдържаща:
1. Опис на представените документи за обособена позиция 4 (образец № 1), подписан и

подпечатан от Надежда Христова - стр. 1 - стр. 6
2. CD, съдържащ ЕЕДОП за позиция № 4
3. Образец № 3.4. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 4, подписан и

подпечатан, и приложения към него - стр. 8 - стр. 89

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1
Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 4

III. Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, 
адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. „Първа“ № 1, 
тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, лице за контакти: Александър 
Нанков, за обособени позиции № 2, № 3 и № 7. съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, 
както следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Присъстващите представители на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА - 
Екатерина Иринчева и на „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново подписаха техническите 
предложения и пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участника за трите обособени 
позиции.
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В хода на заседанието комисията отново предложи на всеки от присъстващите 
представителите на участниците да се подпише на всяка от конкурентните оферти, като от 
тяхна страна не се изрази желание за извършване на действия, освен гореописаните.

I. Папка за обособена позиция № 2. съдържаща:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи, съдържащи се в 

офертата за обособена позиция № 2 (образец № 1), подписан и подпечатан от Александър 
Нанков - управител - 2 страници

2. CD „ЕЕДОП“ за позиция № 2
3. Образец № 3.2. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 2, подписан и 

подпечатан от Александър Нанков - управител, и приложения към него - 47 страници

II. Папка за обособена позиция № 3. съдържаща:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи, съдържащи се в

офертата за обособена позиция № 3 (образец № 1), подписан и подпечатан от Александър
Нанков - управител - 2 страници

2. CD „ЕЕДОП“ за позиция № 3
3. Образец № 3.3. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 3, подписан и 

подпечатан, и приложения към него - 43 страници

III. Папка за обособена позиция № 7. съдържаща:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи, съдържащи се в

офертата за обособена позиция № 7 (образец № 1), подписан и подпечатан от Александър
Нанков - управител - 2 страници

2. CD „ЕЕДОП“ за позиция № 7
3. Образец № 3.7. „Техническо предложение“ за обособена позиция № 7, подписан и 

подпечатан, и приложения към него - 22 страници

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2.
- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3.
- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 7.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 10.12.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая
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архив на дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 20.12.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и 
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 30.12.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 31.12.2019 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока оферта и да 
изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 11:35 часа

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

Директо^^црекция „р^оителство  и устройство на територията“ в Община
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..
инж. Д и н к о  Кечев -  
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:н/oi

Надя Иетр(ова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция СУТ 
в Община ВеЛико Търново

H^eVoMiina Цанева - Главей експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико Търново 

Грета КТаркрова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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