
ПРОТОКОЛ  

1/18.08.2016 г. 

 Днес, 18 август 2016 г. от 14:00 часа се състоя първо по ред заседание на комисия 

назначена със заповед номер 512  от 18.08.2016 г. , за да разгледа и оцени постъпилите оферти 

в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнители за извършване на специализиран 

превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2016/2017 

г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; 

Обособена позиция № 2: Тервел – Градница - Тервел”, открита с Решение номер 470 от 

26.07.2016 г., вписано в регистъра на АОП обявление с номер 741905 от 26.07.2016 г. 

 Комисията се състои от пет редовни члена и двама резервни такива.Първото заседание 

се провежда в редовния състав на комисията, а именно:Дияна Илиева-председател на 

комисията и членове:Калоян Енчев, Севдалина Колева,Светла Христова и Петя Христова.Всички 

членове на комисията са служители в администрацията на възложителя. 

 Публичната част от заседанието на комисията започна след получаване на две оферти 

за участие ( по едно за всяка от двете обособени позиции) и протокола по чл.48, ал.6 от ЗОП – 

протокола, с който офертите са предадени на предедателя на комисията. 

 На публичната част на заседанието не присъстват упълномощени представители на 

участниците или на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване:първо на участник „ГИФ“ 

ООД, който е подал оферта за обособена позиция 2 на поръчката, а след това на участник 

„Немо Транс“ ООД, който е подал оферта за обособена позиция 1 на поръчката.Комисията 

провери за наличието на запечатани пликове с надпис ‚Предлагани ценови параметри“ у 

офертите на двамата участници и установи наличието на такива при двамата.Трима от 

членовете на комисията подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“ и за 

двете оферти.Председателят на комисията оповести съдържанието на офертите.Не се 

установяват документи, които да са изискани от възложителя, а да не са представени от 

участниците.Трима от членовете на комисията подписаха и техническите предложения на 

двамата участници.Участникът „НЕМО ТРАНС“ ООД е представил в офертата си и документи, 

които удостоверяват декларираните от него данни във връзка със закрепените от възложителя 

критерии за подбор.Комисията счита, че това не опорочава процедурата, доколкото е 

направено по волята на участника. 

 Стова приключи публичната част на заседанието на комисията. 

По нататък работата продължи с разглеждане на ЕЕДОП с цел обследване на информацията, 

попълнена от участниците относно основанията за отстраняване от процедурата.Не са 

декларирани такива обстоятелства, както от единия, така и от втория участник в процедурата. 

Премина се към разглеждане на документите с цел установяване на съответствието на 
участниците с критериите за подбор в процедурата.Установява се нужда от представяне на 
допълнителни документи за установяване на съответствието на участника ‚ГИФ“ ООД с 
критериите за подбор.От него се изисква да представи: 



1) допълнен  Списък на автобусите, с които ще се извършва превоза на деца, 
ученици и учители по съответната обособена позиция на поръчката (По образец 
към ЕЕДОП), в който да посочи броя места във всеки автобус; 

2) Допълнен Списък - Декларация за водачите, които ще вземат участие при 
изпълнението на поръчката (По образец към ЕЕДОП), в който списък да включи 
и трети водач на автобус.Възложителят е изискал участниците да имат на 
разположение по трима правоспособни за превоз на деца и ученици водачи на 
автобуси. 

С настоящите си действия комисията приключи работата си по разглеждане на 
ЕЕДОП на участниците и следва да им изпрати настоящия протокол, като паралелно 
с това обяви същия в „Профил на купувача“ на възложителя, на обявения от него 
адрес на електронната преписка на обществената поръчка. 
 
 

Комисия: 
 
 
1.Дияна Илиева……………………………ЗЗЛД…………………………….. 
 
 
2.Калоян Енчев………………………………ЗЗЛД…………………………… 
 
 
3.Севдалина Колева………………………ЗЗЛД………………………….. 
 
 
4.Светла Христова…………………………ЗЗЛД……………………………. 
 
 
5.Петя Христова……………………………ЗЗЛД…………………………….. 

 

 



ПРОТОКОЛ  

1-2/07.09.2016 г. 

 Днес, 07 септември 2016 г. от 12:00 часа се състоя второ по ред заседание на комисия 

назначена със заповед номер 512  от 18.08.2016 г. , за да разгледа и оцени постъпилите оферти 

в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнители за извършване на специализиран 

превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2016/2017 

г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; 

Обособена позиция № 2: Тервел – Градница - Тервел”, открита с Решение номер 470 от 

26.07.2016 г., вписано в регистъра на АОП обявление с номер 741905 от 26.07.2016 г. 

 Комисията се състои от пет редовни члена и двама резервни такива.Второто заседание 

се провежда в редовния състав на комисията, а именно:Дияна Илиева-председател на 

комисията и членове:Калоян Енчев, Севдалина Колева,Светла Христова и Петя Христова.Всички 

членове на комисията са служители в администрацията на възложителя. 

 Заседанието е закрито.Разглеждат се допълнително представени от участника „ГИФ” 

ООД документи, изискани от комисията в хода на разглеждане на представения от него 

ЕЕДОП.Целта на комисията е да установи съответствието на участника с поставените от 

възложителя два критерия за подбор, а именно: участникът да разполага най-малко с един 

автобус с до 22 места и един автобус с над 22 места, както и да има на разположение за 

изпълнение на поръчката най-малко трима шофьора, които да са годни да превозват деца и 

ученици, т.е. да имат най-малко 2 години опит като шофьори на автобуси и да са на възраст над 

25 години.За целта участникът е представил: 

1) допълнен Списък на автобусите, с които ще се извършва превоза на деца, 
ученици и учители по съответната обособена позиция на поръчката (По образец 
към ЕЕДОП) с посочени брой места във всеки автобус; 

2) Допълнен Списък - Декларация за водачите, които ще вземат участие при 
изпълнението на поръчката (По образец към ЕЕДОП), с посочени трима водачи на 
автобус. 
 
След разглеждането на допълнително представените документи, комисията 
заключава, че участникът „ГИФ” ООД съответства на критериите за подбор в 
процедурата.Съответствие е установено и по отношение на участника „НЕМО 
ТРАНС” ООД. Всеки от участниците участва за една от двете обособени позиции на 
поръчката.Следващото заседание на комисията ще бъде за разглеждане на 
техническото предложение на участниците в процедурата. 
 

Комисия: 
 
 
1.Дияна Илиева……………………………ЗЗЛД…………………………….. 
 
 
2.Калоян Енчев……………………………ЗЗЛД……………………………… 
 



 
3.Севдалина Колева………………………ЗЗЛД………………………….. 
 
 
4.Светла Христова…………………………ЗЗЛД……………………………. 
 
 
5.Петя Христова………………………………ЗЗЛД………………………….. 

 

 



ПРОТОКОЛ  

2/07.09.2016 г. 

 Днес, 07 септември 2016 г. от 13:00 часа се състоя трето по ред заседание на комисия 

назначена със заповед номер 512  от 18.08.2016 г. , за да разгледа и оцени постъпилите оферти 

в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнители за извършване на специализиран 

превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2016/2017 

г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; 

Обособена позиция № 2: Тервел – Градница - Тервел”, открита с Решение номер 470 от 

26.07.2016 г., вписано в регистъра на АОП обявление с номер 741905 от 26.07.2016 г. 

 Комисията се състои от пет редовни члена и двама резервни такива.Третото заседание 

се провежда в редовния състав на комисията, а именно:Дияна Илиева-председател на 

комисията и членове:Калоян Енчев, Севдалина Колева,Светла Христова и Петя Христова.Всички 

членове на комисията са служители в администрацията на възложителя. 

 Заседанието е закрито.Разглеждат се предложенията за изпълнение на поръчката от 

двамата участници.Установява се следното: 

Участник”ГИФ” ООД: декларира,че офертата му е валидна за срок от 4 месеца, което 

удовлетворява изискването на възложителя за валидност на офертата от най-малко три 

календарни месеца.Приема да изпълнява поръчката за времето от 15.09.2016 г. до 14.09.2017 

г. Декларира надлежно маркираните от възложителя обстоятелства, свързани с изпълнението 

на поръчката. 

Участник „НЕМО ТРАНС” ООД: декларира,че офертата му е валидна за срок от 3 месеца, 

което удовлетворява изискването на възложителя за валидност на офертата от най-малко три 

календарни месеца.Приема да изпълнява поръчката за времето от 15.09.2016 г. до 14.09.2017 

г. Декларира надлежно маркираните от възложителя обстоятелства, свързани с изпълнението 

на поръчката. 

Възложителят е разписал поръчката по начин, който не предполага извършване на оценка 

на показатели извън плика с ценовите параметри.По тази причина не се извършва оценка на 

техническите предложения на участниците. 

Комисията продължава работата си с оповестяване по разписания в ЗОП и ППЗОП ред на 

дата, час и място за отваряне на пликовете с ценовите параметри за изпълнение на поръчката. 

 

Комисия: 
 
 
1.Дияна Илиева………………………………ЗЗЛД………………………….. 
 
 
2.Калоян Енчев…………………………………ЗЗЛД………………………… 
 



 
3.Севдалина Колева…………………………ЗЗЛД……………………….. 
 
 
4.Светла Христова……………………………ЗЗЛД…………………………. 
 
 
5.Петя Христова………………………………ЗЗЛД………………………….. 

 

 



ПРОТОКОЛ  

3/10.09.2016 г. 

 Днес, 10 септември 2016 г. от 14:00 часа се състоя четвърто по ред заседание на 

комисия назначена със заповед номер 512  от 18.08.2016 г. , за да разгледа и оцени 

постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнители за 

извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на 

Община Тервел през учебната 2016/2017 г. в две основни направления, както следва: 

Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2: Тервел – 

Градница - Тервел”, открита с Решение номер 470 от 26.07.2016 г., вписано в регистъра 

на АОП обявление с номер 741905 от 26.07.2016 г. 

 Комисията се състои от пет редовни члена и двама резервни такива.Третото 

заседание се провежда в редовния състав на комисията, а именно:Дияна Илиева-

председател на комисията и членове:Калоян Енчев, Севдалина Колева,Светла Христова 

и Петя Христова.Всички членове на комисията са служители в администрацията на 

възложителя. 

 Заседанието е открито.Датата и часът му са обявени по надлежния ред.На 

заседанието на комисията не присъстват представители на участниците и на средствата 

за масово осведомяване.Председателят на комисията припомни на членовете й, че 

офертите следва да бъдат оценявани по показател „най-ниска цена”. Премина се към 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Установи се  следното: 

Участник ”ГИФ” ООД предлага следните цени :  

1.За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата нашето ценово предложение за превоз на километър за транспортно 

средство до 22 места в рамките на утвърденото маршрутно разписание за ежедневно 

извозване до и от детски градини и училища е в размер на: 

1,90 лева  без ДДС.  

2.За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата нашето ценово предложение за превоз на километър за транспортно 

средство с повече от  22 места в рамките на утвърденото маршрутно разписание за 

ежедневно извозване до и от детски градини и училища е в размер на: 

2,15 лева  без ДДС.  

3.За превоз на деца,учители и ученици извън рамките на утвърдените маршрутни 

разписания, а именно за участия в прояви и събития в общината, страната и в чужбина 

с транспортно средство до 22 места и в рамките на един календарен ден е в размер на : 

1, 85 лева без ДДС.  

4.За превоз на деца,учители и ученици извън рамките на утвърдените маршрутни 

разписания, а именно за участия в прояви и събития в общината, страната и в чужбина 

с транспортно средство над  22 места и в рамките на един календарен ден е в размер на:  



2,20 лева без ДДС.  

Средната аритметична стойност на ценовото предложение на участника 

„ГИФ” ООД е 2,03 лв. 

Участник „НЕМО ТРАНС” ООД:  

1.За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата нашето ценово предложение за превоз на километър за транспортно 

средство до 22 места в рамките на утвърденото маршрутно разписание за ежедневно 

извозване до и от детски градини и училища е в размер на: 

1,90 лева  без ДДС.  

2.За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата нашето ценово предложение за превоз на километър за транспортно 

средство с повече от  22 места в рамките на утвърденото маршрутно разписание за 

ежедневно извозване до и от детски градини и училища е в размер на: 

2,15 лева  без ДДС.  

3.За превоз на деца,учители и ученици извън рамките на утвърдените маршрутни 

разписания, а именно за участия в прояви и събития в общината, страната и в чужбина 

с транспортно средство до 22 места и в рамките на един календарен ден е в размер на : 

1, 90 лева без ДДС.  

4.За превоз на деца,учители и ученици извън рамките на утвърдените маршрутни 

разписания, а именно за участия в прояви и събития в общината, страната и в чужбина 

с транспортно средство над  22 места и в рамките на един календарен ден е в размер на:  

2,20 лева без ДДС.  

Средната аритметична стойност на ценовото предложение на участника 

„НЕМО ТРАНС” ООД е 2,04 лв. 

Поради липса на други участници в процедурата за всяка от двете 

обособени позиции, комисията не изготвя класиране на участниците. 

С настоящите действия приключва работата на комисията за разглеждане 

и оценка на офертите.Съставените протоколи се предават на възложителя за 

утвърждаване. 

 

Комисия: 
 
 
1.Дияна Илиева…………………………………ЗЗЛД……………………….. 
 
 
2.Калоян Енчев…………………………………ЗЗЛД………………………… 
 



 
3.Севдалина Колева…………………………ЗЗЛД……………………….. 
 
 
4.Светла Христова………………………………ЗЗЛД………………………. 
 
 
5.Петя Христова…………………………………ЗЗЛД……………………….. 

 

Утвърждавам протоколи от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти в 

обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнители за извършване на специализиран 

превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 

2016/2017 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – 

Балик- Тервел; Обособена позиция № 2: Тервел – Градница - Тервел”, открита с 

Решение номер 470 от 26.07.2016 г., вписано в регистъра на АОП обявление с номер 

741905 от 26.07.2016 г. 

 – Протокол 1 / 18.08.2016, Протокол 1-2 от 07.09.2016 г., Протокол 2 от 07.09.2016 г. и 

Протокол 3/10.09.2016 г, назначена с моя заповед номер 512 от 18.08.2016 г.: 

 

.......................................................ЗЗЛД.......................................................................... 

                                   (Живко Георгиев, Кмет на Община Тервел) 

 

 

Дата:....13.09.2016 г.......................... 
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