
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител по обществена поръчка е уникален номер в РОИ: 
00073-2019-0063 за обособени позиции № 1 № 2, № 3, № 4, № 6, № 7

гр. Велико Т ъ р н о в о .Т Т \У \ '-2 0 1 9  г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от заседание на
06.12.2019 г., в 10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 06.12.2019 г. в 15:00, Протокол № 3 
от заседание на 19.12.2019 г. в 10:00 ч., и протокол № 4 от заседание на 23.12.2019 г. в 10:00 ч. 
на Комисията, 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, да провери съответствието на 
офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка 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:

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

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

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

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

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 

Позиция №  6: Автобусни линии Велико Търново - Керека № 4101 и 4102 и Велико 
Търново - Габрово №  4102 и № 4103

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

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

Позиция №  9: Автобусна линия Пловдив - Велико Търново № 4101

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 Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация с ID 946875, 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,
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1. О БЯВЯВ А М  К Л А С И РА Н Е Т О  за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„И звърш ване на общ ествен превоз на пътници по утвърдени  лин ии  и разписания по тях  
от реп убли канската, областна и общ инска транспортни  схеми - квота О бщ ина В елико 
Т ърново“, обособени в девет позиции, с публикувано решение с ID 941361 от дата
28.10.2019 г. и обявление за поръчка с ID 941366, и Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация е ID 946875, 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-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725 и обща прогнозна 
стойност 644 350.00 лева без ДДС, по обособени позиции, както слевда:

За обособена позиция №  1:
1-во м ясто: О ф ерта с вход. №  5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа на ЕТ  

„Н А ДЕЖ ДА  - Н А Д ЕЖ Д А  Х РИ С ТО В А , гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ № 17, ет.
2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@ abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, с обща 
оценка 94 т. и предложения от офертта, както следва:

- 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

М отиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 1 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 1 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 1, и съобразно дадените в хода на 
процедурата разяснения, ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново 
получава 94 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 1.

За обособена позиция №  2:
1-во м ясто: О ф ерта с вход. №  5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа на „А Л Е К С  

О К “ ЕО О Д, 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, с обща 
оценка 90 т. и предложения от офертта, както следва:

- 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
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Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 2 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 2 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 2, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. 
Велико Търново получава 90 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 3:
1-во място: 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, с обща 
оценка 84 т. и предложения от офертта, както следва:

- 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 4 1 0 2 -  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

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 3 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 3 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция №  3, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. 
Велико Търново получава 84 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 3.

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

„НАДЕЖДА - НАДЕЖ ДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско М осков“ № 17, ет. 
2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@ abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, с обща 
оценка 100 т. и предложения от офертта, както следва:

- 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
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Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 4 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 4 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 4, ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА, гр. Велико Търново получава 100 т. и се класира на 1-во място за обособена 
позиция № 4.

За обособена позиция № 5. няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  РД  24 - 
194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 6:
1-во място: Оферта с вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58 часа на „Б и Б 

Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, 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, с обща оценка 90 т. и 
предложения от офертта, както следва:

- 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

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 6 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 6 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 6, „Б и Б Транс“ ЕООД, гр. 
Велико Търново получава 90 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 6.

За обособена позиция № 7:
1-во място: 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, с обща 
оценка 88 т. и предложения от офертта, както следва:

- 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 цяло сто и деветнадесет  лева с ДДС
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Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка по обособена позиция 7 е 
подадена една оферта, която е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложение на 
участника за обособена позиция 7 отговарят на предварително обявените условия от 
Възложителя.

След прилагане на определената от Възложителя формула за определяне на 
икономически най-изгодна оферта по обособена позиция № 7, „АЛЕКС ОК“ ЕООД, гр. 
Велико Търново получава 88 т. и се класира на 1-во място за обособена позиция № 7.

За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  Р Д  24 - 
194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  Р Д  24 - 
194/06.12.2019 г.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка, дадените в хода на процедурата разяснения, и 
получените от участниците по обособените позиции оценки по показателите от 
методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта.

И. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

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 и са съобразени с дадените в хода на 
процедурата разяснения по условията й. 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. и утвърдения от Взъложителя доклад.

III. Във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „а“ от ЗОП: ОДОБРЯВАМ протоколите от работата на
комисията (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.) и утвърдения от Възложителя доклад от 23.12.2019 г.,

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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 Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация с ID 946875, и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0063, с адрес на профила на
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купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/725:

За обособена позиция № 1:
ЕТ „НАДЕЖ ДА - НАДЕЖ ДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ 

№ 17, ет. 2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@ abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, 
с оферта с вход. №  5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа, с обща оценка 94 т. и ценови 
предложения, посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и настоящото 
решение.

За обособена позиция № 2:
„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, с оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа, с обща оценка 90 т. и 
ценови предложения, посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и 
настоящото решение.

За обособена позиция № 3:
„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, с оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа, с обща оценка 84 т. и 
ценови предложения, посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и 
настоящото решение.

За обособена позиция № 4:
ЕТ „НАДЕЖ ДА - НАДЕЖ ДА ХРИСТОВА, гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов“ 

№ 17, ет. 2, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@ abv.bg, лице за контакти: надежда Христова, 
с оферта с вход. № 5300 - 2710 - 10/05.12.2019 г. от 13:51 часа, с обща оценка 100 т. и ценови 
предложения, посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и настоящото 
решение.

За обособена позиция № 5 . няма постъпили оферти, прекратена с Решение №  Р Д  24 - 
194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 6:
„Б и Б Транс“ ЕООД, гр. Велико Търново, 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, с оферта с 
вход. № 5300 - 14663 - 1/05.12.2019 г. от 09:58, е обща оценка 90 т. и ценови предложения, 
посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и настоящото решение.

За обособена позиция № 7:
„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, с оферта с вход. № 5300 - 1830 - 40/05.12.2019 г. от 15:09 часа, е обща оценка 88 т. и 
ценови предложения, посочени в протокола от 23.12.2019 г. от работата на комисията и 
настоящото решение.
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За обособена позиция № 8: няма постъпили оферти, прекратена с Решение № РД 24 - 
194/06.12.2019 г.

За обособена позиция № 9: няма постъпили оферти, прекратена с Решение № РД 24 - 
194/06.12.2019 г.

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, 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, и 
протоколи от работата й от дати, както следва: протокол № 1 от заседание на 06.12.2019 г., в 
10:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 06.12.2019 г. в 15:00, Протокол № 3 от заседание на 
19.12.2019 г. в 10:00 ч., и протокол № 4 от заседание на 23.12.2019 г. в 10:00 ч., и утвърден 
доклад от 23.12.2019 г.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същия отговаря на 
критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в профила 
на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно чл. 43, ал. 1

До всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/725.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- 
дневен срок от пощсааването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша” №18, с копие и до Възложителя.

Контрол по ^ш ъл^ение йа решението ще упражнявам лично.

С ъ гласува^  - 
Надя Петрова 
Директор на дирекцщ дди

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова 
Ю рисконсулт в дирекция (f)Yl

от ЗОП.
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