
 Протокол №1   на Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на глава 

двадесет и пета от ЗОП (публично състезание) с предмет: „Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно  маршрутни разписания 

както следва: 

1. Брегово-Косово-Брегово-Видин с часове на тръгване – 14:00ч. и 16:00ч.; 

2. Брегово-Косово-Брегово-Видин с часове на тръгване-06:З0ч. и 10:30ч.; 

3. Видин-Гъмзово- Брегово с часове на тръгване-06:45ч. и 12:40ч.; 

4. Брегово-Връв-Брегово-Видин-Връв-Брегово с часове на тръгване-07:30 и 11:30ч.” 

 

 

Днес, 07.04.2020г. в 10,30часа  в заседателната зала на  общинска администрация Брегово  в  

изпълнение на Заповед №79 от 07.04.2020г. на Кмет на Община Брегово се събра Комисия, 

назначена от възложителя – Кмет на Община-Брегово за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите по посочената  обществена поръчка. 

Назначената комисия  от Възложителя е в състав – Председател: Росица Величкова 

Костадинова – гл. експерт  „Обществени поръчки и управление на собствеността” 

Членове:  

1.Миглена Антимова Катраницова – специалист „Комунални дейности”; 

2.Миглена Кирилова Маринова – старши счетоводител  

Резервeн член: адв. Лилия Станчева - юрист 

Председателят на комисията обяви, че  комисията ще започне работа  след получаване на  

регистър на подадените оферти, представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците   или техни 

упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето. 

Представи се регистър на участниците, както и подадените  оферти  за участие, за което се 

подписа протокол от предаващото лице и председателя на комисията. 

Видно от представения регистър на подадените от участниците оферти, в указания в 

Обявлението срок за получаване на оферти – 06.04.2020г., в деловодството на общината е 

получена 1 (един) бр. оферта както следва: 

 

Оферта от Оферта от „ЕЛПИДА 2017” ООД, адрес: гр. Видин, ж.к. „Гео Милев”, бл.11, 

вх.А, ет2, ап4,  подадени документи  вх. № 928/06.04.2020г. в 16:40часа. 

Председателят на комисията, след като обяви списъка на участниците в процедурата, прикани  

членовете на комисията да подпишат декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от 

ЗОП.  

Членовете на комисията подписаха декларациите.  

Председателят на комисията обяви, че  комисията започва работа.  

Решението  за откриване на процедурата от  Възложителя под № 05/17.03.2020г. и 

Обявлението за обществената поръчка с уникален ИД номер на документа-965656 са 

публикувани в Регистъра на обществените поръчки   в АОП, като в същия ден (17.03.2020г.) 

възложителят е предоставил пълен достъп до документацията за участие в процедурата на 

посочения в обявлението Интернет адрес, раздел „Профил на купувача“. С оглед вида на 

процедурата – по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП  / публично състезание / е спазен изискуемия 

минимален 20 –дневен срок съгласно изискването на чл. 178, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието не  присъстваха представители  на  участника. 

Пристъпи се към отваряне на единствената подадена оферта в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка.  

Всяка една от офертите се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 



куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

Върху опаковката участникът посочва: наименованието на  участника, включително участниците 

в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс 

и електронен адрес; наименованието на поръчката;  Възложител. 

Опаковката включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. 

Не се допускат до участие в процедурата и  се връщат незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана 

опаковка, но такива постъпили няма.  

Отвори се плика с офертата на участник №1 „ЕЛПИДА 2017” ООД 

 

След като отвори представената в запечатана непрозрачна опаковка оферта, председателят 

на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличие на отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Участникът е представил 1(един) 

отделен непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение"  

Председателят на комисията прикани нейните членове да подпишат плика с надпис 

"Ценово предложение" и техническото предложение на участника.  

 Членовете на комисията подписаха  плика  с надпис "Предлагани ценови параметри" и 

техническото предложение. 

 

С  описаните действия приключи публичната част от действията на комисията. 

 

Комисията пристъпи към последователно разглеждане на документите, подадени от участника 

относно личното състояние и критериите за подбор съобразно указанията на Възложителя и в 

съответствие със Списък на документите и информацията, която участник следва да приложи в 

подадената оферта. 

 

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 

          Заявление за участие включващо: 

1. Опис на представените документи /образец №1/; 

2. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки /е-ЕЕДОП/, подписан 

от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя, а когато е приложимо – е-ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети 

лица, чиито капацитет ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /образец 

№2/ 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4. При участник – обединение – документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, а именно: копие 

от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и 

задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността 

между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението. 

Офертата включва: 

1. Техническо предложение, съдържащо: 

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец - приложение № 3.; 



1.2. декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в страната – приложение №3а 

1.3. декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП – приложение №3б, относно коя част от офертата 

има конфиденциален характер /когато е приложимо/ 

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 

на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 

изискванията на възложителя ще бъде отстранен  от участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка. 

2. Ценово предложение на участника, което  следва да бъде изготвено съгласно приложеният 

образец в документацията и поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” /образец №4/  

 

След като разгледа  представените документи, комисията единодушно РЕШИ: Участник 

№1 „ЕЛПИДА 2017” ООД е изпълнил всички изисквания относно личното състояние и 

критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка 

и допуска същия до следващия етап от разглеждане на офертата.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия 

участник „ЕЛПИДА 2017” ООД 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП и указанията, съдържащи се в методиката за 

определяне на комплексната оценка, комисията първо разгледа и провери техническото 

предложение на допуснатия участник за съответствие с минималните изисквания, поставени от 

Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на 

поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на 

Техническата спецификация и едва след това пристъпи към оценка по показателите от 

методиката за оценка.  

 

В процеса на работа на комисията бе установено следното: 

 

 

Участникът е представил  изискуемото от възложителя „Предложение за изпълнение на 

поръчката” (Образец № 3)   

Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец №3а  

 

След разглеждане на офертата и на всички представени към същата документи, комисията  

констатира:   

Участникът е представил изискуемите документи.  

Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация  и 

изискванията на възложителя.  

Комисията реши да допусне участника до оценяване на показателите от предложението за 

изпълнение на поръчката, след като провери и констатира, че офертата е изготвена в 

съответствие с изискванията. 

 

 

Комисията пристъпи към оценяване на предложението  за изпълнение на поръчката на 

участник №1„ЕЛПИДА 2017” ООД , в съответствие с изискванията на Възложителя по критерий 

за оценка „ икономически най-изгодна оферта” както следва:  
 



  Обществената поръчка се възлага въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, 

като критерия за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена“. 

 

 Оценяване на офертите на участниците се извършва съгласно приложената 

Методика за оценка: 

№ Показатели Оценка 

Коефициент на 

тежест с мах брой 

точки 

1. 
Възрастов състав на 

автобусите (включително 

и резервните) 

Т1 – по формула 40 % - 40 точки 

2. 

Цена на билета за  

единично пътуване по 

цялото направление за 

автобусните линии от 

съответната обособена 

позиция 

Т2 – по формула 

60 %  - 60 точки 

 

 

Максималният брой точки, които участникът може да получи  е  100 точки. 

Комплексната оценка на кандидата Т е: 

T= Т1 +Т2 

 

Т1  е оценка на Tехническото предложение на участника, която се изчислява по следния 

показател: 

 

Т1 Възрастов състав на автобусите, (включително и резервните) - максимален брой 

точки  - 40 т. 
 

 

1.Възрастов състав на автобусите, (включително и резервните) максимален брой 

точки – 40 т. 

 

1.1. Нови и до 5 г.       -  40 т. 

1.2. От пет до десет години     -  30 т. 

1.3. От десет до петнадесет години    -  20 т.  

1.4. Над петнадесет  години                -  10 т.  

 

Забележки: 
1. Възрастта на автобусите се определя на база година на производството; 

2.При отчитането на годината на производството, не се отчитат дни и месеци.  

 

Общия брой точки по този показател се изчисляват като получените точки за всеки 

от автобусите по горната схема се сумират и разделят на броя на автобусите. 

 

В поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от електронния Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) участник 

№1„ЕЛПИДА 2017” ООД е декларирал, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с 

три броя автобуси с година на първоначална регистрация – 2004г. 

 

 

 

 

 

 



 По критерий Т1 Възрастов състав на автобусите, (включително и резервните) 

участник №1„ЕЛПИДА 2017” ООД получава 10точки. 

 

 

 

Комисията приключи своята работа на 07. 04. 2020 г. в 13,00часа, като  определи дата 

и час за отваряне на ценовите предложения на  участниците – 10.04.2020г. от 10,00часа в 

сградата на община Брегово с адрес: гр.Брегово, пл.”Централен” №1, за което на основание 

чл. 57, ал.3 от ППЗОП предприе действия за публикуване на съобщение в „профил на 

купувача” на Община Брегово. 

 

 

Комисия:  

Председател: /П/ 

Членове:     /П/ 

                     /П/ 

Налице са положени подписи, като същите са заличена информация на основание чл.37 
от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно 
защитата на данни). 

 


