
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 23.12.2019 г. в 10:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-2053 от 06.12.2019 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 2119/19.12.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи с разглеждането на ценовите предложения от 
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. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 

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

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

Търново

Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
СУТ в Община Велико Търново (на мястото на инж. Галина Маринова - Главен експерт в отдел 
ТИ, съгласно заповед № РД 22 - 2119/19.12.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново) 
подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-453/18.12.2019 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725, че отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение ще се извърши на дата 23.12.2019 г. от 10:00 часа, в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2.

На заседанието на комисията присъства Екатерина Иринчева - представител на ЕТ 
„Надежда - Надежда Христова“ (с пълномощно от първото заседание на комисията), като 
удостовери присъствието си с подписване на протокол за присъствие.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725


В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП и предвид това, че критерият за оценка е 
„Икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „Оптимално съотношение 
качество/цена“ и във вр. с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, председателят на комисията обяви 
резултатите от оценяването на офертите по показател „ОЕ” - „Екологични характеристики 
на предложените автобуси”.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници и ги оповести

Отваряне оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 
участници:

I. Ценово предложение от 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, е- 
mail: b.ivanov@mail.dir.bg, лице за контакти: Билян Иванов - управител, за обособена 
позиция № 6:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, за 
обособена позиция №  6, съдържа:

1. Образец № 4.2, за обособена позиция № 6, подписан и подпечатан от Билян Иванов - 
управител - 3 страници

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Керека - 0,100 лева без ДДС, или 0,120 лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Габрово - 0,102 лева без ДДС, или 0,122 лева с ДДС

- разумна печалба - 5 %
2. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Габрово, подписано и подпечатано от Билян Иванов - управител - 2 страници
3. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Габрово, подписана и подпечатана 
от Билян Иванов - управител
4. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Керека, подписано и подпечатано от Билян Иванов - управител - 2 страници
5. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Керека, подписана и подпечатана 
от Билян Иванов - управител
6. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ по образец, подписано и подпечатано от Билян 
Иванов - управител
7. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Габрово, подписано и 
подпечатано от Билян Иванов - управител
8. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Керека, подписано и 
подпечатано от Билян Иванов - управител

II. Ценово предложение от 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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Плик „Предлагани ценови параметри” на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. 
Велико Търново, за обособена позиция № 1, съдържа:

I.Образец № 4.1, за обособена позиция № 1, подписан и подпечатан от Надежда Христова - 
управител - 3 страници

- предложена цена на билет за вътрешноградси превоз:
- основна градска линия №  1 - 0,84 лева без ДДС, или 1,0 лева с ДДС
- основна градска линия №  4 - 0,84 лева без ДДС, или 1,0 лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Присово - 0,084 лева без ДДС, или 0,101 лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Дичин -0,113 лева без ДДС, или 0,136 лева с ДДС

- разум на печалба - 5 %
2. Приложение 5.2. Калкулация за образуване цената на билета по основна градска линия № 1, 
подписано и подпечатано
3. Разценка за образуване на предлаганата цена на билета за основна градска линия № 1, 
подписана и подпечатана
4. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за основна градска линия № 1, по образец, 
подписано и подпечатано от Надежда Христова - управител
5. Приложение 5.2. Калкулация за образуване на цената на билета по основна градска линия 4, 
подписано и подпечатано
6. Разценка за образуване на предлаганата цена на билета за основна градска линия № 4, 
подписана и подпечатана
7. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за основна градска линия № 4, по образец, 
подписано и подпечатано
8. Приложение 5.3. Калкулация за образуване на цената на билета за обособена позиция 1 - 
линии от общинската транспортна схема - Велико Търново - Присово, подписано и подпечатано
9. Разценка за начина на образуване на предложената цена за пкм за позиция 1, линия Велико 
Търново - Присово, подписана и подпечатана
10. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за позиция 1, автобусна линия Велико Търново
- Присово, по образец, подписано и подпечатано
II . Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия велико Търново - Присово, подписано и 
подпечатано, на база разценка с ДДС
12. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия велико Търново - Присово, подписано и 
подпечатано, на база разценка без ДДС
13. Приложение 5.3. Калкулация за образуване на цената на билета за обособена позиция 1 - 
линии от общинската транспортна схема - Велико Търново - Дичин, подписано и подпечатано
14. Разценка за начина на образуване на предложената цена за пкм за позиция 1, линия Велико 
Търново - Дичин, подписана и подпечатана
15. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за позиция 1, автобусна линия Велико Търново
- Дичин, по образец, подписано и подпечатано
16. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия велико Търново - Дичин, подписано и 
подпечатано, на база разценка с ДДС
17. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия велико Търново - Дичин, подписано и 
подпечатано, на база разценка без ДДС

Плик „Предлагани ценови параметри” на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. 
Велико Търново, за обособена позиция № 4, съдържа:



I .Образец № 4.2, за обособена позиция № 4, подписан и подпечатан от Надежда Христова - 
управител - 3 страници

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Дебелец - 0,087 лева без ДДС, или 0,104 лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Самоводене - Горна Оряховица - 0,115 лева без ДДС, или 0,138 лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Дичин - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа: 0,115 
лева без ДДС, или 0,138 лева с ДДС

- разум на печалба - 5 %
2. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по обособена позиция № 4, 
линия Велико Търново - Дебелец, подписано и подпечатано
3. Разценка за образуване на предлаганата цена за пътникокилометър по обособена позиция №
4. линия Велико Търново - Дебелец, подписана и подпечатана
4. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ по обособена позиция № 4, линия Велико 
Търново - Дебелец, подписано и подпечатано от Надежда Христова - управител
5. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Дебелец, подписано и 
подпечатано, на база разценка в лева с ДДС
6. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Дебелец, подписано и 
подпечатано, на база разценка в лева без ДДС
7. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по обособена позиция № 4, 
линия Велико Търново - Самоводене - Горна Оряховица, подписано и подпечатано
8. Разценка за образуване на предлаганата цена за пътникокилометър по обособена позиция № 
4, линия Велико Търново - Самоводене - Горна Оряховица, подписана и подпечатана
9. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за обособена позиция № 4, линия Велико 
Търново - Самоводене - Горна Оряховица, подписана и подпечатана
10. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Самоводене - Горна 
Оряховицд, подписано и подпечатано, на база разценка в лева с ДДС
II. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Самоводене - Горна 
Оряховица, подписано и подпечатано, на база разценка в лева без ДДС
12. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по обособена позиция № 4, 
линия Велико Търново - Дичин - Павликени, подписано и подпечатано
13. Разценка за образуване на предлаганата цена за пътникокилометър по обособена позиция № 
4, линия Велико Търново - Дичин - Павликени, подписана и подпечатана
14. Приложение 6 „Цени на абонаментни карти“ за обособена позиция № 4, линия Велико 
Търново - Дичин - Павликени, подписана и подпечатана - стр. 16 - стр. 17
15. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Дичин - Павликени, 
подписано и подпечатано, на база разценка в лева с ДДС
16. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ по линия Велико Търново - Дичин - Павликени, 
подписано и подпечатано, на база разценка в лева без ДДС

III. Ценово предложение от 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:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, за

mailto:alexander.nankov@alexok.com


обособена позиция № 2. съдържа:

1 .Образец № 4.2, за обособена позиция № 2, подписан и подпечатан от Александър Нанков - 
управител - 4 страници

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Килифарево - нула цяло сто двадесет и седем лева без ДДС, или нула цяло сто 
петдесет и два лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Свищов 8,30 ч. - нула цяло нула осемдесет и два лева без ДДС, или нула цяло нула 
деветдесет и осем  лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Лясковец - Горна Оряховица - нула цяло сто и четири лева без ДДС, или нула цяло 
сто двадесет и пет  лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Габрово - нула цяло сто и осем лева без ДДС, или нула цяло сто и тридесет лева с
ддс

- разум на печалба - 5 %
2. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Килифарево, подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
3. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Килифарево, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
4. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Килифарево, подписано 
и подпечатано от Александър Нанков - управител
5. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Килифарево
6. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Свищов 8.30 ч., подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
7. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Свищов 8.30 ч., подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
8. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Свищов
9. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Свищов 8.30 ч. (с и без 
ДДС), подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
10. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Лясковец - Горна Оряховица, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
11. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица, 
подписана и подпечатана от Александър Нанков - управител
12. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Горна Оряховица (с и 
без ДДС), подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
13. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Горна Орховица 
№ 14
14. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия В. Търново - Габрово 
№ 4101 и № 4104, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
15. Разценка за пътникокилометър по линия В. Търново - Габрово № 4101 и № 4104, подписана 
и подпечатана от Александър Нанков - управител
16. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут велико Търново - Габрово
17. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново- Габрово

Плик „Предлагани ценови параметри” на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, за 
обособена позиция №  3. съдържа:



I.Образец № 4.2, за обособена позиция № 3, подписан и подпечатан от Александър Нанков - 
управител - 4 страници

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Арбанаси - нула цяло сто тридесет и един лева без ДДС, или нула цяло сто петдесет 
и седем лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Мишеморков хан - нула цяло нула осемдесет  лева без ДДС, или нула цяло нула 
деветдесет и шест лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - р-н Арбанаси - Горна Оряховица - нула цяло нула осемдесет и един лева без ДДС, 
или нула цяло нула деветдесет и седем лева с ДДС- само словом

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Русе № 4101 и 4102 - нула цяло сто и два лева без ДДС, или нула цяло сто двадесет 
и два лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Бургас - 
Велико Търново 4101 - нула цяло нула деветдесет и един лева без ДДС, или нула цяло сто и 
девет лева с ДДС

- разумна печалба - 5 %
2. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - Русе 
№ 4101 и № 4102, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
3. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Русе № 4101 и № 4102, подписана 
и подпечатана от Александър Нанков - управител
4. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Русе
5. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Русе, подписано и 
подпечатано от Александър Нанков - управител
6. Разценка за пътникокилометър по линия Бургас - Велико Търново № 4101, подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
7. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Бургас - Велико 
Търново № 4101, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
8. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Бургас
9. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за- линия Велико Търново - Бургас (с и без ДДС), 
подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
10. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Мишеморков хан, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
II . Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Мишеморков хан, подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
12. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Мишеморков хан
13. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Мишеморков хан (с и 
без ДДС), подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
14. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
разк. Арбанаси - Горна Оряховица, подписано и подпечатано от Александър Нанков - 
управител
15. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - разк. Арбанаси - Горна 
Оряховица, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
16. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - жп гара Горна 
Оряховица
17. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - жп гара Горна 
Оряховица
18. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново -



Арбанаси, подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
19. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Арбанаси, подписано и 
подпечатано от Александър Нанков - управител
20. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Арбанаси

Плик „Предлагани ценови параметри” на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, за 
обособена позиция № 7, съдържа:

1 .Образец № 4.2, за обособена позиция № 7, подписан и подпечатан от Александър Нанков - 
управител - 4 страници

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново-Свищов 7,00 ч. - нула цяло нула осемдесет и четири лева без ДДС, или нула цяло сто 
и един лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Свищов 13,00 ч. - нула цяло нула деветдесет и шест лева без ДДС, или нула цяло 
сто и петнадесет  лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Свищов 14,00 ч. - нула цяло нула осемдесет и три лева без ДДС, или нула цяло и сто 
лева с ДДС

- предложена цена за пътникокилометър (тарифна ставка за пкм) за линия Велико 
Търново - Дичин - Павликени с начален час на тръгване 11,40 ч. - нула цяло нула деветдесет и 
девет лева без ДДС, или нула цячо сто и деветнадесет  лева с ДДС

- разум на печалба - 5 %
2. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Свищов 7.00 ч., подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
3. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Свищов 7.00 ч., подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
4. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Ресен - Свищов
5. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Ресен - Свищов, 
подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
6. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Дичин-Павликени 11,30 ч., подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
7. Разценка за пътникокилометър по линия В. Търново - Дичин - Павликени, подписана и 
подпечатана от Александър Нанков - управител
8. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Дичин - 
Павликени
9. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Дичин - Павликени (с и 
без ДДС), подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
10. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Свищов 14.00 ч., подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
11. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Свищов 14.00 ч., подписано и 
подпечатано от Александър Нанков - управител
12. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - Ресен - Свищов
13. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Ресен - Свищов (с и без 
ДДС), подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
14. Приложение 5.1. Калкулация за образуване цената на билета по линия Велико Търново - 
Свищов 13.00 ч., подписано и подпечатано от Александър Нанков - управител
15. Разценка за пътникокилометър по линия Велико Търново - Свищов 13.00ч., подписано и 
подпечатано от Александър Нанков - управител



16. Приложение 6 „Цени за абонаментни карти“ за маршрут Велико Търново - П. Тръмбеш - 
Свищов
17. Приложение 7 „Маршрутно разписание“ за линия Велико Търново - Полски Тръмбеш - 
Свищов

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 
на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници.

II. Разглеждане и проверка на ценовите предложения от офертите на допуснатите 
участници:

При разглеждането и проверката на представените от участниците ценови 
предложения за обособените позиции, комисията взе предвид заложените условия от 
възложителя, както и дадените на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП разяснения № 91-00- 
389/11.11.2019 г. и № 91-00-416/29.11.2019 г.

II. 1. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, за обособена позиция № 6:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Използван е 
приложимия за обособена позиция № 6 образец № 4.2. Плик „Предлагани ценови параметри” от 
оферта на „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, за обособена позиция № 6, има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 
отделна линия, включена в обхвата на позицията;

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 
№  6 „Цени на абонаментни карт и“

- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция
(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец 
- Приложение 7.
Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от 
съответната позиция.

- разумна печалба в размер на 5 %.

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

II.2. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, за обособени позиции № 1 и № 4:



Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка за обособена 
позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника за обособена 
позиция 1 и установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Използван е приложимия за обособената позиция образец № 4.2. Плик 
„Предлагани ценови параметри” от оферта на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, за 
обособена позиция № 1, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

Цена на билет за вътрешноградски превоз
Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 

отделна линия, включена в обхвата на позицията;
- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 

№  6 „ Цени на абонаментни карти “
- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция

(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец
- Приложение 7.
Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от
съответната позиция.

- разум на печалба в размер на до 5 %

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка за обособена 
позиция № 4 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника за обособена 
позиция 4 и установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Използван е приложимия за обособената позиция образец № 4.2. Плик 
'„Предлагани ценови параметри” от оферта на ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, за 
обособена позиция № 4, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 
отделна линия, включена в обхвата на позицията;

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 
№  6 „Цени на абонаментни карт и“

- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция
(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец
- Приложение 7.
Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от
съответната позиция.

- разумна печалба в размер на до 5 %

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета



2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

II.3. Относно плик „П редлагани ценови парам етри” на „А ЛЕКС О К “ ЕООД, гр. Велико 
Търново, за обособени позиции №  2, № 3 и № 7:

Комисията единодушно реши ДА ДО П УСН Е У ЧА СТН И КА  до оценка за обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника за обособена 
позиция 2 и установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Използван е приложимия за обособената позиция образец № 4.2. Плик 
„Предлагани ценови параметри” от оферта на „АЛЕКС О К“ ЕООД, за обособена позиция №
2, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 
отделна линия, включена в обхвата на позицията;

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 
№  6 „ Цени на абонаментни карти “

- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция
(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец
- Приложение 7.
Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от 
съответната позиция.

- разум на печалба в размер на до 5 %

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

Комисията единодушно реши ДА ДО П УСН Е УЧА СТН И КА  до оценка за обособена 
позиция № 3 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника за обособена 
позиция 3 и установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Използван е приложимия за обособената позиция образец № 4.2. Плик 
„Предлагани ценови параметри” от оферта на „А ЛЕКС О К “ ЕООД, за обособена позиция №
3, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 
отделна линия, включена в обхвата на позицията;

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 
№  6 „Цени на абонаментни карти “

- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция
(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец
- Приложение 7.



Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от 
съответната позиция.

- разум на печалба в размер на до 5 %

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка за обособена 
позиция № 7 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника за обособена 
позиция 7 и установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Използван е приложимия за обособената позиция образец № 4.2. Плик 
„Предлагани ценови параметри” от оферта на „АЛЕКС ОК“ ЕООД, за обособена позиция № 
7, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

Предложена е цена за пътнико-километър (Тарифна ставка за пкм) лева без ДДС за всяка 
отделна линия, включена в обхвата на позицията;

- Цени на абонаментни карти за пътуване на категории граждани - съгласно Приложение 
№  6 ,, Цени на абонаментни карти “

- цена за билет за всяка спирка от маршрутното разписание за всяка обособена позиция
(съгласно Техническите спецификации) в табличен вид по приложен примерен образец 
- Приложение 7.
Участниците предлагат цени за всеки отделен маршрут от маршрутното разписание от 
съответната позиция, 

разумна печалба в размер на до 5 %

Представени са изисканите приложения с попълнената в тях информация
1. Приложение № 5.1 - калкулация за образуване на цената на билета
2. Приложение № 6 „Цени на абонаментни карти“
3. Приложение № 7 Маршрутно разписание с цени за всеки маршрут

III. Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение:

За обособена позиция № 1: Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на 
ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА

За обособена позиция № 2: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново

За обособена позиция № 3: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново

За обособена позиция № 4: Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на



ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА  

За обособена позиция № 5: няма постъпили оферти

За обособена позиция № 6: Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на 
„Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново

За обособена позиция № 7: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново

За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците по 
обособените позиции, по показател ОЦ - „Предлагана цена” при съобразяване с определената 
от възложителя формула за съответната позиция, както следва:

За обособена позиция № 1: Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на 
ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА:

Резултатите на участника за обособена позиция № 1, съгласно определената от Възложителя 
методика за оценка, са:

„Показател О Ц “ -.. Предлагана йена
Показател ,,Предлагана цена ” -  с максимален брой точки за обособена позиция 1 - 52 т. 
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 1 се определя, както 
следва:

ОЦ  = ОЦ1 + ОЦ2, където:
ОЦ 1 - предложена цена за билета за градска линия - с максимален брой точки 26 т.
ОЦ 2 - предложена цена за пътникокилометър (пкм) за линия от общинската транспортна 
схема - с максимален брой точки 26 т.

ОЦ 1 — ОЦ1 min/О Ц !п х 26, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за билета за градска линия
ОЦ 1 п - предложената цена за билета за градска линия, от оценяваната оферта.

ОЦ 2 = ОЦ2тт/ОЦ2п х  26, където:
ОЦ 2 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
О Ц 2 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм)от оценяваната оферта“.

Съгласно така определената формула резултатът на участника по показател ОЦ е:

ОЦ  = ОЦ! + ОЦ2 = 26 т. + 26 т. = 52 т.
ОЦ 1 =  ОЦ!min/О Ц !п х 26 =  0,84/0,84 х 26 = 1 х 26 = 26 т. 
ОЦ 2 = ОЦ2тт/ОЦ2п х  26 =  0,084/0,084 х 26 =  1 х  26 = 26 т.



КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 = ОЕ

+ ОЦ = 42 т. + 52 т. = 94 т.

За обособена позиция № 2: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново:

Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки за обособена позиция 2 - 55 т.
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 2 се определя по следната 
формула:
ОЦ = ОЦгшп/ОЦп х 55, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
ОЦ 1 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм), от оценяваната оферта.

Съгласно така определената формула резултатът на участника по показател ОЦ е:

ОЦ = О Ц тт/О Ц п  х 55 = 0,082/0,082 х 55 = 55 т.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 = ОЕ 

+ ОЦ = 35 т. + 55 т. - 90 т.

За обособена позиция № 3: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново:

Показател „ОЦ“ - „Предлагана цена”:

Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки за обособена позиция 3 - 55 т.
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 3 се определя по следната 
формула:
ОЦ = О Ц тт/О Ц п  х 55, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
ОЦ 1 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм), от оценяваната оферта.

Съгласно така определената формула резултатът на участника по показател ОЦ е:

ОЦ = О Ц тт/О Ц п  х 55 = 0,080/0,080 х 55 -  55 т.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 = ОЕ 

+ ОЦ = 29 т. + 55 т. = 84 т.

За обособена позиция № 4: Оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на 
ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА:

Показател „ОЦ“ - „Предлагана цена”:



Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки за обособена позиция 4 - 55 т.
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 4 се определя по следната 
формула:
ОЦ = ОЦгшп/ОЦп х 55, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
ОЦ 1 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм), от оценяваната оферта.

Съгласно така определената формула (и съобразно даденото от Възложителя 
разяснение) резултатът на участника по показател ОЦ е: 0,087/0,087 х 55 = 55 т.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 = ОЕ 

+ ОЦ = 45 т. + 55 т. = 100 т.

За обособена позиция № 5. няма постъпили оферти

За обособена позиция № 6: Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на 
„Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново:

Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки за обособена позиция 6 - 60 т.
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 6 се определя по следната 
формула:
ОЦ = ОЦгшп/ОЦп х 60, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
ОЦ 1 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм), от оценяваната оферта.

Съгласно така определената формула резултатът на участника по показател ОЦ е:

ОЦ = ОЦгшп/ОЦп х 60 = 0,100/0,100 х 60 = 60 т.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 = ОЕ 

+ ОЦ = 30 т. + 60 т. = 90 т.

За обособена позиция № 7: Оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на 
„АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново:

,.Показател ,.О Ц ” - ..Предлагана йена”:
Показател „ Предлагана цена ” — с максимален брой точки за обособена позиция 7 - 6 0  т. 
Оценката по показател ОЦ - „Предлагана цена” за обособена позиция 7 се определя по 
следната формула:
ОЦ  = ОЦтт/ОЦп х 60, където:
ОЦ 1 min - най-ниската предложена цена за пътникокилометър (пкм)
ОЦ 1 п - предложената цена за пътникокилометър (пкм), от оценяваната оферта”.



Съгласно така определената формула резултатът на участника по показател ОЦ е: 

ОЦ = О Ц тт/О Ц п  х 60 = 0,083/0,083 х 60 = 60 т.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 = ОЕ

+ ОЦ = 28 т. + 60 т. = 88 т.

За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти 

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най-изгодна 
оферта“ , комисията единодушно предлага следното класиране в 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:

За обособена позиция № 1: Основна градска линия № 1; Основна градска линия № 4 и 
линии от общинската транспортна схема Велико Търново - Присово и Велико Търново - 
Дичин:

1-во място: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. 
„Моско Москов“ № 17, ет. 2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, с обща оценка:

42 т. + 52 т. = 94 т.

Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 94 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 2: Автобусни линии Велико Търново - Килифарево, Велико 
Търново - Свищов 8.30 ч., Велико Търново - Лясковец - Горна Оряховица, Велико 
Търново - Габрово № 4101 и № 4104:

1-во място: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. 
„Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, с обща оценка:

35 т. + 55 т. = 90 т.

mailto:n_transport@abv.bg
mailto:alexander.nankov@alexok.com


Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 90 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 3 : Автобусни линии Велико Търново - Арбанаси, Велико Търново 
- Мишеморков хан, Велико Търново - р-н Арбанаси - Горна Оряховица, Велико Търново - 
Русе № 4101 и 4102, Бургас - Велико Търново № 4101:

1-во място: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. 
„Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, с обща оценка:

29 т. + 55 т. = 84 т.

Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 84 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 4 : Автобусни линии Велико Търново - Дебелец, Велико Търново - 
Самоводене - Горна Оряховица, Велико Търново - Дичин - Павликени с начални часове 
на тръгване от В. Търново 7.45 и 15.20 часа:

1-во място: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. 
„Моско Москов“ № 17, ет. 2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, с обща оценка:

45 т. + 55 т. = 100 т.

Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 100 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 4.

За обособена позиция № 5: Автобусни линии Велико Търново - Павликени с начален час 
на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 ч. и Велико Търново - Полски Тръмбеш 7.00 и 13.00 
часа: няма постъпили оферти

За обособена позиция № 6 : Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и 
Велико Търново - Габрово № 4102 и № 4103:

1-во място: „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико, ул. „Васил Златарски“ № 5, вх. Г, ет. 2, 
ап. 5, тел: 0895 528603, e-mail: b.ivanov@mail.dir.bg, с обща оценка:

30 т. + 60 т. = 90 т.

mailto:alexander.nankov@alexok.com
mailto:n_transport@abv.bg
mailto:b.ivanov@mail.dir.bg


Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 90 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 6.

За обособена позиция № 7: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 7.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от 
В. Търново 13.00 часа, Велико Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново
14.00 часа, Велико Търново - Дичин - Павликени с начален час на тръгване от В. Търново
11.30 часа:

1-во място: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. Велико Търново, Пром. Зона „Дълга лъка“, ул. 
„Първа“ № 1, тел: 0888 42 03 00, e-mail: alexander.nankov@alexok.com, с обща оценка:

28 т. + 60 т. = 88 т.

Мотиви: За участие по обособената позиция е подадена една оферта, която е допусната 
до оценка. Техническото и ценовото предложение отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула за 
определяне на икономически най-изгодна оферта, участникът получава 88 т. и съответно се 
класира на 1-во място за обособена позиция № 7.

За обособена позиция № 8: Автобусни линии Велико Търново - Свищов с начален час на 
тръгване от В. Търново 6.30 часа и автобусна линия Велико Търново - Свищов с начален 
час на тръгване от В. Търново 7.30 и 15.00 часа: няма постъпили оферти

За обособена позиция № 9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101. няма 
постъпили оферти

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията, определения критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта“ и 
дадените в хода на процедурата разяснения, посочени в протоколите от работата й.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО 
МЯСТО УЧАСТНИК:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите от 
работата на комисията, както следва: протокол № 1 от заседание на комисията на 06.12.2019 г., 
в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на комисията на 06.12.2019 г. в 15:00 часа, Протокол № 
3 от заседание на комисията на 19.12.2019 г. в 10:00 ч., и настоящия протокол, Комисията

mailto:alexander.nankov@alexok.com


РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник по съответните обособени позиции в обществена 
поръчка, проведена чрез 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:

За обособена позиция № 1: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. В. Търново, с
оценка 94 т.

За обособена позиция № 2: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 90 т.

За обособена позиция № 3: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 84 т.

За обособена позиция № 4: ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. В. Търново, с
оценка ЮОт.

За обособена позиция № 5: няма пост ъпили оферти

За обособена позиция № 6: „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 90 т.

За обособена позиция № 7: „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. В. Търново, с оценка 88 т.

За обособена позиция № 8: няма пост ъпили оферти 

За обособена позиция № 9: няма пост ъпили оферти

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка за обособени позиции № 1, № 2, № 
3, № 4, № 6 и № 7 е подадена по една оферта. Подадените оферти са допуснати до оценка за 
съответните позиции. Техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. Подробните мотиви за допускането и 
оценката на офертите са посочени в протоколите от работата на комисията от дати: протокол № 
1 от заседание на комисията на 06.12.2019 г., в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 
комисията на 06.12.2019 г. в 15:00 часа, Протокол № 3 от заседание на комисията на 19.12.2019 
г. в 10:00 ч., протокол № 4 от заседание на комисията от дата 23.12.2019 г. в 10:00 ч.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725


Настоящият протокол на комисията, заедно с доклада, се предава на Възложителя за 
утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад на 
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 23.12.2019 
г. в 10:00 ч. до 10:50 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията ще 
бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 10:50 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... ............ .............................
инж. Динко Кедевг' -Д иректор д и р ер й я  „Строителство и устройство на територията“ в Община 
велико Търново п

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Петрова - /^ректор, дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Началник на отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция СУТ в

Цветомира Цанева - Г л^^й ^ь^п ерт в Звено „Финансов контрол“ в Община Велико Търново

Грета Маринова - Юрйсконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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