
П Р О Т О К О Л  № 3

Днес, 19.12.2019 г. в 10:00 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 отЗОП, във връзка счл. 51, ал. 1 отППЗОП, назначена със Заповед 
№ РД 22-2053 от 06.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 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 и петдесет) 
лева без ДДС, с публикувано решение с ID 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

С приложни писма № 91 -00-436 от 10.12.2019 г. протокол № 2 от работата на комисията 
от 06.12.2019 г. в 15:00 часа е изпратен до участниците в процедурата. Протокола е получен 
от всички участници, на дати, както следва:

№ Наименование на 
участника

Дата на 
изпращане 
на писмото

Получен 
протокол от 
участника на 
дата

Отговорът от 
участника следва 
да се представи 
до дата

Представен в 
Община 
Велико 
Търново 
отговор с вх. 
№ и дата

1 „Б и Б Транс“ ЕООД, 
гр. Велико Търново 10. 12.2019 г. 11.12.2019 г.

Не е изискан 
отговор -

2 ЕТ „Надежда 
Надежда Христова“, 
гр. В. Търново

10. 12.2019 г. 11.12.2019 г.
Не е изискан 

отговор -

3 „Алекс ОК“ ЕООД, 
гр. В. Търново

10. 12.2019 г. 11.12.2019 г. 18.12.2019 г. 12.12.2019 г.

Комисията установи, че отговорът от участника „Алекс ОК“ ЕООД, гр. В. Търново 
е постъпил в законоустановения срок.
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Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представения отговор:

I. Отговор с вх. № 5300 - 1830 - 42/12.12.2019 г. на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Емилпян Станев“ № 6, съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
2. CD с ЕЕДОП за обособена позиция 2
3. CD с ЕЕДОП за обособена позиция 3
4. CD с ЕЕДОП за обособена позиция 7

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи, относно съответствието на участника е 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното:

I. Относно 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:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300 - 1830 - 42/12.12.2019 
г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично състояние и 
критериите за подбор, както следва:

За обособена позиция № 2:

В допълнително представения ЕЕДОП за обособена позиция № 2, в част И: 
Информация за икономическия оператор, раздел Б: „Информация за представителите на 
икономическия оператор“, е посочена датата на раждане на управителя Александър Нанков 
„...-...-1971“.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане с 
минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната позиция, 
участникът е представил пълната изискуема от Възложителя информация, като е посочил 9 
лица (водачи) и съответно № на свидетелство за управление на МПС, притежавана категория, 
и номер на удостоверение за психологическа годност за всеки от тях.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
изискванията за персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на предмета на позицията.

За обособена позиция № 3:

В допълнително представения ЕЕДОП за обособена позиция № 3, в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел Б: „Информация за представителите на 
икономическия оператор“, е посочена датата на раждане на управителя Александър Нанков 
„...-...-1971.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане с
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минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната позиция, 
участникът е представил пълната изискуема от Възложителя информация, като е посочил 9 
лица (водачи) и съответно № на свидетелство за управление на МПС, притежавана категория, 
и номер на удостоверение за психологическа годност за всеки от тях.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
изискванията за персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност 
за изпълнението на предмета на позицията.

За обособена позиция № 7:

В допълнително представения ЕЕДОП за обособена позиция № 7, в част IE 
Информация за икономическия оператор, раздел Б: „Информация за представителите на 
икономическия оператор“, е посочена датата на раждане на управителя Александър Нанков 
„...-...-1971.

Относно поставеното изискване за персонал и/или ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката и по-конкретно за разполагане е 
минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната позиция, 
участникът е представил пълната изискуема от Възложителя информация, като е посочил 4 
лица (водачи) и съответно № на свидетелство за управление на МПС, притежавана категория, 
и номер на удостоверение за психологическа годност за всеки от тях. Участникът е изпълнил 
предварително обявеното условие, посочено в обявлението за поръчка, като е предложил различни 
лица по различните обособени позиции без същите да се припокриват.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
изискванията за персонал и/или ръководен състав е определена професионална компетентност 
за изпълнението на предмета на позицията.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, описаната 
информация в протокол № 1 и № 2 от работата на комисията, и в допълнително представения 
отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно приема, че участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор за обособени позиции 
№ 2, № 3 и № 7, и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и проверка 
на съответствие с предварително обявените изисквания за трите обособени позиции.

• k ' k ' k i c - k i t ' k ' k

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите 
предложения на този етап от работата на комисията:

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
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III. Оферта c 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 пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници, посочени по горе:

I. Оферта с 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 :

Техническо предложение за обособена позиция № 6:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

1. Образец № 3.6 -  Техническо предложение за позиция 6, оригинал, подписан и 
подпечатан от управителя Билян Иванов - стр. 1 - стр. 5, с информация съгласно заложеното 
в образеца:

1. Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

2. Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

3. Предложени допълнителни услуги/обзавеждане - климатик, с отговор „да“
4. Предложени допълнителни услуги/обзавеждане - GPS устройство, с отговор „да“
5. Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на 

автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
6. Заверени копия на документи за техническа изправност, с приложени заверени копия 

на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за 
регистрация - част I, и Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II, за 
всеки предложен автобус - 6 страници

7. Заверени копия на документи, удостоверяващи правоспособност за управление на 
моторни превозни средства от съответната категория МПС и за психологическа годност на 
предложените лица

8. Заверено копие на Лиценз № 1119 за международен автобусен превоз на пътници за 
чужда сметка или срещу възнаграждение

В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен
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технически преглед, както и необходимата гаражна площ.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново до етап оценка по показател ОЕ - 
„Екологични характеристики на предложените автобуси”, 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:

Техническо предложение за обособена позиция № 1:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:
2. Образец № 3.1 -  Техническо предложение за позиция 1, оригинал, подписан и 

подпечатан от управителя Надежда Христова - стр. 7 - стр. 16, с информация съгласно 
заложеното в образеца:

1. Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

2. Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

3. Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: климатик - с отговор „да“
4. Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: GPS устройство - с отговор „не“
5. Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на 

автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
3. Заверени копия на документи за техническа изправност, с приложени заверени копия 

на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за 
регистрация - част I, и Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II, за 
всеки предложен автобус - стр. 17 - стр. 52

4. Заверено копие на Лиценз № 1232 за международен автобусен превоз на пътници за 
чужда сметка или срещу възнаграждение, и заверени копия на лицензи - стр. 53 - стр. 59

5. Заверено копие на застрахователна полица за застраховка „Злополука“ на пътниците в 
средствата за обществен превоз, и сертификати към нея - стр. 60 - стр. 67

6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението, за обособена позиция № 1, и разпределение на 
екипажи по линии - стр. 68 - стр.74

7. Приложение „Действия за извършване на експлоатационна поддръжка и ремонтно- 
възстановителни работи по автобусите - стр. 75 - стр. 79

В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от
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Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, както и необходимата гаражна площ.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново до етап оценка 
но показател ОЕ -„Екологични характеристики на предложените автобуси”, за обособена 
позиция № 1.

Техническо предложение за обособена позиция № 4:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение, включващо:
1. Образец № 3.4 -  Техническо предложение за позиция 1, оригинал, подписан и 

подпечатан от управителя Надежда Христова - стр. 8 - стр. 20, с информация съгласно 
заложеното в образеца:

1.1 Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

1.2 Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места; 
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на 
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и 
№ на документа, съгласно образеца

1.3 Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: климатик - с отговор „да“
1.4 Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: GPS устройство - с отговор „не“
1.5 Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на 

автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
2. Заверени копия на документи за техническа изправност, с приложени заверени копия 

на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за 
регистрация - част I, и Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II, за 
всеки предложен автобус - стр. 21 - стр. 53

3. Заверено копие на Лиценз № 1232 за международен автобусен превоз на пътници за 
чужда сметка или срещу възнаграждение, и заверени копия на лицензи - стр. 54 - стр. 63

4. Заверено копие на застрахователна полица за застраховка „Злополука“ на пътниците в 
средствата за обществен превоз, и сертификати към нея - стр. 64 - стр. 76

5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението, за обособена позиция № 1, и разпределение на 
екипажи по линии - стр. 77 - стр.84

6. Приложение „Действия за извършване на експлоатационна поддръжка и ремонтно- 
възстановителни работи по автобусите - стр. 85 - стр. 89
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В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, както и необходимата гаражна площ.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново до етап оценка 
по показател ОЕ -„Екологични характеристики на предложените автобуси”, 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:

Техническо предложение за обособена позиция № 2:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 2, 
включващо:

1. Образец № 3.2 -  Техническо предложение за позиция 2, оригинал, подписан и 
подпечатан от управителя Александър Нанков - стр. 1 - стр. 6, с информация съгласно 
заложеното в образеца:

1.1 .Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.2.Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.3.Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: климатик - с отговор „да“
1 АПредложени допълнителни услуги/обзавеждане: GPS устройство - с отговор „да“
1.5.Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на
автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
2. Заверени копия на свидетелства за регистрация - част I, удостоверения за техническа 

изправност, знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, протокол от 
извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, за всеки предложен автобус, 
договор за финансов лизинг - 41 страници

В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от
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Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, както и необходимата гаражна площ.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново до етап оценка по показател ОЕ - 
„Екологични характеристики на предложените автобуси”, за обособена позиция № 2.

Техническо предложение за обособена позиция № 3:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 3, 
включващо:

1. Образец № 3.3 -  Техническо предложение за позиция 3, оригинал, подписан и 
подпечатан от управителя Александър Нанков - стр. I - стр. 6, с информация съгласно 
заложеното в образеца:

1.1 .Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.2.Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.3.Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: климатик - с отговор „да“
1.4.Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: GPS устройство - с отговор „да“
1.5.Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на
автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
2. Заверени копия на свидетелства за регистрация - част I, удостоверения за техническа 

изправност, знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, протокол от 
извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, за всеки предложен автобус, 
договор за финансов лизинг - 37 листа

В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
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От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново до етап оценка по показател ОЕ - 
„Екологични характеристики на предложените автобуси”, за обособена позиция № 3.

Техническо предложение за обособена позиция № 7:
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 

установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение за обособена позиция № 7, 
включващо:

1 .Образец № 3.7 -  Техническо предложение за позиция 7, оригинал, подписан и подпечатан 
от управителя Александър Нанков - стр. 1 - стр. 5, с информация съгласно заложеното в 
образеца:

1.1 .Предложени основни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.2.Предложени резервни автобуси с посочени клас/категория; брой седящи места;
възраст/дата на първа регистрация; № на свидетелство за регистрация; № на
удостоверение за техническа изправност, евро стандарт, основание за притежавана и № 
на документа, съгласно образеца

1.3.Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: климатик - с отговор „да“
1.4.Предложени допълнителни услуги/обзавеждане: GPS устройство - с отговор „да“
1.5.Сервизна база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на
автопарка и предпътен технически преглед, както и необходимата гаражна площ.
3. Заверени копия на свидетелства за регистрация - част I, удостоверения за техническа 

изправност, знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, 
протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, за всеки 
предложен автобус, договор за финансов лизинг - 17 листа

В образеца на техническо предложение участникът е представил изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота. Предложените автобуси отговарят на 
посочените в техническата спецификация изисквания за екологични и технически качества, 
представени са изисканите за всеки от тях документи (заверени копия на знака за периодичен 
преглед за проверка на техническата изправност, свидетелство за регистрация - част I, и 
Удостоверение за техническа изправност част I, буква А и част II); посочена е и сервизната 
база с необходимите технически средства за обслужване и ремонт на автопарка и предпътен 
технически преглед, както и необходимата гаражна площ.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът е 
посочил изискуемата информация в нейната пълнота.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно решава да допусне 
участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново до етап оценка по показател ОЕ - 
„Екологични характеристики на предложените автобуси”, за обособена позиция № 7.
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Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показател „ОЕ” - 
„Екологични характеристики на предложените автобуси”, за съответните позиции,
съобразявайки се с условията в документацията и дадените по постъпилите запитвания 
разяснения.

I. Оферта с 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:

Съгласно определената от възложителя методика оценката за обособена позиция 6 се 
получава въз основа на следната формула:

„ VI. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 ЮП6К) = ОЕ + ОЦ, където:
„ ОЕ ” е оценката по показател „ Екологични характеристики на предложените 

автобуси” с тежест в общата оценка 40 %, а „ О Ц ” е оценката по показател „Предлагана 
цена ” с тежест в общата оценка 60 %.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.
Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика: 

Показател ..О Е” - ..Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и 
резервни) ”:
Максимален брой точки по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси (основни и резервни) ” за обособена позиция 6 е 40 т. (1 основен автобус и 1 резервен 
автобус - общо 2 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната 
таблица:

№ Екологични характеристики на 
автобус

Точки

1 EURO 5 20 т. за всеки предложен автобус
2 EURO 4 15 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 3 10 т. за всеки предложен автобус

Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до 
оценка “

Въз основа на така определеното оценката на участника „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. 
Велико Търново по показател ОЕ за обособена позиция 6 за предложените от него 1 
основен автобус със стандарт на двигателя Евро 4 и 1 резервен автобус със стандарт на 
двигателя Евро 4, е: 2 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 4) х 15 т. = 30 т.

И. 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:
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Съгласно определената от възложителя методика оценката на участника за обособена 
позиция 1 се получава въз основа на следната формула:

„ I. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 (ОП1К) = ОЕ + ОЦ, където: 
„О Е” е оценката по показател „Екологични характеристики на предложените 

автобуси” с тежест в общата оценка 48 %, а „ О Ц ” е оценката по показател „Предлагана 
цена ” с тежест в общата оценка 52 %.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика: 
Показател „ОЕ” - ,,Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и 
резервни}”:
Максимален брой точки по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси (основни и резервни)” за обособена позиция 1 е 48 т. (3 основни автобуса и 3 
резервни автобуса - общо 6 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната 
таблица:

№ Екологични характеристики на 
автобус

Точки

1 EURO 6 8 m. за всеки предложен автобус
2 EURO 5 6 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 4 4 т. за всеки предложен автобус
4 EURO 3 2 т. за всеки предложен автобус

• Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до
оценка

Въз основа на така определеното и на основание Разяснение № 91-00-389/11.11.2019 г., 
оценката на участника ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново по 
показател ОЕ за обособена позиция 1 за предложените от него 3 основни автобуса със 
стандарт на двигателя Евро 5 и EEV и 3 резервни автобуса със стандарт на двигателя 
Евро 5 и Евро 6, е: 3 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 5) х 6 т. = 18 т.; 3 
предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 6 и EEV) х 8 т. = 24 т.; общо 42 т. за 
обособена позиция 1.

Съгласно определената от възложителя методика оценката на участника за обособена 
позиция 4 се получава въз основа на следната формула:

„IV. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 (ОП4К) = ОЕ + ОЦ, 
където:

„О Е” е оценката по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси ” с тежест в общата оценка 45 Но, а „ О Ц ” е оценката по показател „ Предлагана 
цена ” с тежест в общата оценка 55 Но.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика: 
Показател „О Е” - ,,Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и 
резервни)”:
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Максимален брой точки по показател „ Екологични характеристики на предложените 
автобуси (основни и резервни)” за обособена позиция 4 е 45 т. (6 основни автобуса и 3 
резервни автобуса - общо 9 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната 
таблица:

№ Екологични характеристики на 
автобус

Точки

1 EURO 5 5 т. за всеки предложен автобус
2 EURO 4 3 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 3 1 т. за всеки предложен автобус

• Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до 
оценка“.

Въз основа на така определеното и на основание Разяснение № 91-00-389/11.11.2019 г., 
оценката на участника ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново по 
показател ОЕ за обособена позиция 4 за предложените от него 6 основни автобуса със 
стандарт на двигателя Евро 5 и Евро 5А, и 3 резервни автобуса със стандарт на двигателя 
Евро 5, е: 9 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 5 и 5А) х 5 т. = 45 т. 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:

Съгласно определената от възложителя методика оценката на участника за обособена 
позиция 2 се получава въз основа на следната формула:

„II. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 (ОП2К) = ОЕ + ОЦ,
където:

„О Е” е оценката по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси” с тежест в общата оценка 45 %, а ,, О Ц ” е оценката по показател „Предлагана 
цена ” с тежест в общата оценка 55 %.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика: 
Показател „О Е” - ..Екологични характеристики на пуедложените автобуси (основни и 
резервни)”:
Максимален брой точки по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси (основни и резервни)” за обособена позиция 2 е 45 т. (6 основни автобуса и 3 
резервни автобуса - общо 9 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната 
таблица: ________________________________________________________________________
№ Екологични характеристики на Точки

автобус
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1 EURO 5 5 т. за всеки предложен автобус
2 EURO 4 3 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 3 1 т. за всеки предложен автобус

• Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до 
оценка“.

Въз основа на така определеното и на основание Разяснение № 91-00-389/11.11.2019 г., 
оценката на участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново по показател ОЕ за 
обособена позиция 2 за предложените от него 6 основни автобуса със стандарт на 
двигателя Евро 4, Евро 5, Евро 6А и Евро 6С и 3 резервни автобуса със стандарт на 
двигателя Евро 4, е:

2 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 5) х 5 т. = 10 т.
5 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 4) х 3 т. = 15 т.
1 предложен автобус (със стандарт на двигателя Евро 6А) х 5 т. = 5 т.
1 предложен автобус (със стандарт на двигателя Евро 6С) х 5 т. = 5 т. 

общо 35 т. за обособена позиция 2.

Съгласно определената от възложителя методика оценката на участника за обособена 
позиция 3 се получава въз основа на следната формула:

„II. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 (ОПЗК) = ОЕ + ОЦ,
където:

„ОЕ” е оценката по показател „Екологични характеристики на предложените
автобуси” с тежест в общата оценка 45 %, а „ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена” 
с тежест в общата оценка 55 %.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика:
Показател ..ОЕ” - ..Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и 
резервни)”:
Максимален брой точки по показател „Екологични характеристики на предложените автобуси 
(основни и резервни)” за обособена позиция 3 е 45 т. (6 основни автобуса и 3 резервни 
автобуса - общо 9 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната таблица:

№ Екологични характеристики на автобус Точки
1 EURO 5 5 т. за всеки предложен автобус
2 EURO 4 3 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 3 1 т. за всеки предложен автобус

• Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до 
оценка“

Въз основа на така определеното и на основание Разяснение № 91-00-389/11.11.2019 г., 
оценката на участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново по показател ОЕ за 
обособена позиция 3 за предложените от него 6 основни автобуса със стандарт на 
двигателя Евро 4 и Евро 6А, и 3 резервни автобуса със стандарт на двигателя Евро 4, е:

1 предложен автобус (със стандарт на двигателя Евро 6А) х 5 т. = 5 т.
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8 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 4) х 3 т. = 24т. 
общо 29 т. за обособена позиция 3.

Съгласно определената от възложителя методика оценката на участника за обособена 
позиция 7 се получава въз основа на следната формула:

VII. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 ГОП7Ю = ОЕ + ОЦ,
където:

„О Е” е оценката по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси” с тежест в общата оценка 40 %, а „ О Ц ” е оценката по показател „Предлагана 
цена ” с тежест в общата оценка 60 %.

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Броят на точките за показателите ОЕ и ОЦ се изчисляват по следната методика: 
Показател „ОЕ” - Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и 
резервни)
Максимален брой точки по показател „Екологични характеристики на предложените 
автобуси (основни и резервни)" за обособена позиция 7 е 40 т. (3 основни автобуса и 1 
резервен автобус - общо 4 автобуса)
Оценката по показател ОЕ се определя в зависимост от екологичните характеристики на 
предложените автобуси (основни и резервни), като точките се определят по следната 
таблица:

№ Екологични характеристики на 
автобус

Точки

1 EURO 5 10т. за всеки предложен автобус
2 EURO 4 7 т. за всеки предложен автобус
3 EURO 3 4 т. за всеки предложен автобус

• Превозните средства, които нямат стандарт на двигателя ЕВРО, не се допускат до
оценка“

Въз основа на така определеното оценката на участника „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. 
Велико Търново по показател ОЕ за обособена позиция 7 за предложените от него 3 
основни автобуса със стандарт на двигателя Евро 4, и 1 резервен автобус със стандарт на 
двигателя Евро 4, е:

- 4 предложени автобуса (със стандарт на двигателя Евро 4) х 7 т. = 28 т. за обособена 
позиция 7.

Въз основа на направените по - горе констатации и получените от участниците оценки, 
комисията допуска офертите до етап отваряне на ценовото предложение.

Списък на участниците допуснати до етап отваряне на Плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“:

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
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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.

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, 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 приключи работа в 12:20 часа. Предвид информацията в настоящият 
протокол и съгласно планираният график за провеждане на заседания, комисията взе решение 
да отвори ценовите предложения на допуснатите участници на дата 23.12.2019 г. от 10:00 ч.

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане 
на обществена поръчка https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на профила 
на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........
инж. Динко Кечев -  ДтоектСр- дирекция^Строителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Тъщ вбо

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Инж. Галина МаринбЬа - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция СУТ 
в Община Велико Търновб . х

Цветомира Цанева^Тлав^н експерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико Търново

Трета Маринов^ - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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