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П Р О Т О К ОЛ 

 

от дейността на комисия, назначена за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти на основание чл.97 от Правилника за прилагане на ЗОП на 

обществена поръчка с ниска стойност с предмет: „Извършване на специализиран 

превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 година в община Маджарово”  

    Днес 19.09.2017 година от 11.00 часа комисия, назначена с заповед № 132  от 

19.09.2017 год. на кмета на община Маджарово в състав: 

                           

   Председател: Иван Т.Семерджиев – директор на дирекция „УТЕПОР” 

                        Членове: 

                                       1.Димитър М.Стоянов – директор  

                 2.Минка Хр. Димова – гл.експерт “Бюджет и финанси” 

                 3.Марияна К.Радова – гл.счетоводител 

 

разгледаха офертите на фирмите, кандидатствали за изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през 

учебната 2017/2018 година в община Маджарово”  

   На длъжностните лица бяха представени постъпилите оферти, а именно: 

1.”Виктория груп 99” ЕООД с.Бориславци, подадена лично с вх.№ 1921 от 

14.09.2017 г. в 13:10 часа; 

2.ЕТ „Бреза – Белев” с.Бориславци,  подадена лично с вх.№ 1924 на 14.09.2017 г. в 

14:05 часа; 

     След получаване на офертите всички членове на комисията попълниха и 

подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл.51, ал.8 от 

ППЗОП.Комисията констатира, че всички оферти са подадени в запечатани 

пликове с ненарушена цялост и са спазени изискванията на възложителя за надпис 

върху тях. 

    На заседанието не присъстваха представители на фирмите, подали 

оферти..Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване и на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП обяви, че в тях се съдържат 

следните ценови предложения: 

 

 фирма Маршрут 1 Маршрут 2 Маршрут 3 Маршрут 4 

1. ”Виктория груп 99” 

ЕООД 

 

1,20 

 

1,70 

 

1,65 

 

1,10 

2. ЕТ „Бреза – Белев” 1,10 1,65 1,70 1,20 

 

     Офертите ще бъдат разгледани по следния ред: ще се извърши проверка на 

документите, приложени в офертата, съгласно списък на документите, ще се 

извърши проверка за съответствие на документите, съгласно условията на 

възложителя, след което ще се извърши класиране на фирмите, при критерий най-

ниска цена. 

       Комисия провери и  документите, представени от „Виктория груп 99” ЕООД”. 
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Участникът е представил следните документи: 

1.Списък на документи; 

2.Административни сведения; 

3.Техническо предложение с приложени документи за превозните средства: 

 

„Менарини М 101” – Х 18-25КМ, приложени са:свидетелство за регистрация, 

Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на пътници, протокол 

от контролна проверка, застраховка „Гражданска отговорност”, удостоверение за 

сключена застраховка „Злополука на пътниците”, удостоверение за преминат 

допълнителен преглед на транспортното средство; 

 

 „Форд транзит” – Х 49-43 ВВ – приложени са:свидетелство за регистрация, 

Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на пътници, протокол 

от контролна проверка, застраховка „Гражданска отговорност”, удостоверение за 

сключена застраховка „Злополука на пътниците”, удостоверение за преминат 

допълнителен преглед на транспортното средство; 

 

„Ивеко 49 101 Н” – Х 24-72ВХ - приложени са:свидетелство за регистрация, 

Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на пътници, протокол 

от контролна проверка, застраховка „Гражданска отговорност”, удостоверение за 

сключена застраховка „Злополука на пътниците”, удостоверение за преминат 

допълнителен преглед на транспортното средство; 

Приложени е договор за наем на МПС. 

 

4.Декларация приложение №4 със списък на водачите.Към декларацията са 

приложени копия на следните документи: 

 

Краса Георгиева Белева  – карта за квалификация на водач на МПС, свидетелство 

за управление на МПС, удостоверение за психологична годност; 

 

Георги Недев Тодоров -  карта за квалификация на водач на МПС, свидетелство за 

управление на МПС, удостоверение за психологична годност; 

 

5.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП -  приложение №5 – оригинал; 

6.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – приложение №6 – оригинал; 

7.Декларация  - приложение №7 – оригинал; 

8.Декларация за ползване на подизпълнител; 

8.Ценово предложение; 

9.Договор – проект – подписан и подпечатан; 

10.Декларация по чл.3 от ЗИФО; 

 

    Комисията пристъпи към проверка на документите, представени от ЕТ „Бреза – 

Белев”. 

Участникът е представил следните документи: 

1.Списък на документи; 

2.Административни сведения; 
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3.Техническо предложение с приложени документи за превозните средства: 

 

„Сетра С 209” – Х 66-30 ВС – приложени са:свидетелство за регистрация, 

Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на пътници, протокол 

от контролна проверка, застраховка „Гражданска отговорност”, удостоверение за 

сключена застраховка „Злополука на пътниците” удостоверение за преминат 

допълнителен преглед на транспортното средство; 

„Ивеко А59” – Х 30-93 КК – приложени са:свидетелство за регистрация, 

Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на пътници, протокол 

от контролна проверка, застраховка „Гражданска отговорност”, удостоверение за 

сключена застраховка „Злополука на пътниците” удостоверение за преминат 

допълнителен преглед на транспортното средство; 

„Ивеко Фиат Турбодейли” – Х 15-27 ВС - приложени са:свидетелство за 

регистрация, Удостоверение за техническа изправност, лиценз за превоз на 

пътници, протокол от контролна проверка, застраховка „Гражданска 

отговорност”, удостоверение за сключена застраховка „Злополука на пътниците” 

удостоверение за преминат допълнителен преглед на транспортното средство; 

 

4.Декларация приложение №4 със списък на водачите.Към декларацията са 

приложени копия на следните документи: 

 

Атанас Радев Белев – карта за квалификация на водач на МПС, свидетелство за 

управление на МПС, удостоверение за психологична годност; 

 

Живко Иванов Белев -  карта за квалификация на водач на МПС, свидетелство за 

управление на МПС, удостоверение за психологична годност; 

 

5.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП -  приложение №5 – оригинал; 

6.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – приложение №6 – оригинал; 

7.Декларация  - приложение №7 – оригинал; 

8.Декларация за ползване на подизпълнител; 

8.Ценово предложение; 

9.Договор – проект – подписан и подпечатан; 

10.Декларация по чл.3 от ЗИФО; 

 

   Комисията прецени, че кандидатите са представили всички изискващи се от 

възложителя документи и реши да ги допусне до оценка на офертите. 

   Комисията разгледа ценовите оферти и извърши оценяване и класиране на 

офертите  по критерий: най-ниска цена. 

Предложените цени по маршрути са: 

 
  Маршрут № 1   

 с.Бориславци, с.Ефрем, с.Малко брягово, с.Селска поляна, с.Златоусово, 

гр.Маджарово и обратно - до 22 места  

 

„Виктория груп 99”ЕООД  - 1,20 лв. на 1 км; 

 ЕТ „Бреза – Белев” – 1,10 лв. на 1 км; 
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     Маршрут № 2 

с.Долно съдиево, с.Тополово, с.Долни главанак, с.Горно поле - гр.Маджарово 

и обратно  – над 22 

 

„Виктория груп 99”ЕООД  - 1,70 лв. на 1 км; 

 ЕТ „Бреза – Белев” – 1,65 лв. на 1 км; 

 

        Маршрут № 3 

  с.Странджево – с.Долно черковище –с.Долно поле – с.Силен  – с.Войводенец 

–с.Котлари – с.Пътниково – с.Ръженово – с.Горни главанак - гр.Маджарово и 

обратно – над 22 места  

 

„Виктория груп 99”ЕООД  - 1,65 лв. на 1 км; 

 ЕТ „Бреза – Белев” – 1,70 лв. на 1 км; 

 

          Маршрут № 4 

 с.Златоустово – с.Долни главанак - гр.Маджарово и обратно – до 22 места 

/деца от ДГ/  
 

„Виктория груп 99”ЕООД  -  1,10лв. на 1 км; 

 ЕТ „Бреза – Белев” – 1,20 лв. на 1 км; 

 

След извършената  оценка комисията класира участниците, както следва: 

 
  Маршрут № 1   

 с.Бориславци, с.Ефрем, с.Малко брягово, с.Селска поляна, с.Златоусово, 

гр.Маджарово и обратно - до 22 места  

1. ЕТ „Бреза – Белев” – 1,10 лв. на 1 км; 

2. „Виктория груп 99”ЕООД  - 1,20 лв. на 1 км; 

 

     Маршрут № 2 

с.Долно съдиево, с.Тополово, с.Долни главанак, с.Горно поле - гр.Маджарово 

и обратно  – над 22 

1. ЕТ „Бреза – Белев” – 1,65 лв. на 1 км; 

2.„Виктория груп 99”ЕООД  - 1,70 лв. на 1 км; 

 

       Маршрут № 3 

 с.Странджево – с.Долно черковище –с.Долно поле – с.Силен  – с.Войводенец 

–с.Котлари – с.Пътниково – с.Ръженово – с.Горни главанак - гр.Маджарово и 

обратно – над 22 места  

1.„Виктория груп 99”ЕООД  - 1,65 лв. на 1 км; 

2.ЕТ „Бреза – Белев” – 1,70 лв. на 1 км; 

 

        Маршрут № 4 

  с.Златоустово – с.Долни главанак - гр.Маджарово и обратно – до 22 места 

/деца от ДГ/  
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1.„Виктория груп 99”ЕООД  -  1,10лв. на 1 км; 

2. ЕТ „Бреза – Белев” – 1,20 лв. на 1 км; 

  

    Въз основа на класирането комисията предлага за изпълнител на услугата 

специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 година в 

община Маджарово по маршрути: 

 
  Маршрут № 1   

 с.Бориславци, с.Ефрем, с.Малко брягово, с.Селска поляна, с.Златоусово, 

гр.Маджарово и обратно - до 22 места  -  ЕТ „Бреза – Белев” – 1,10 лв. на 1 км; 

 

     Маршрут № 2 

с.Долно съдиево, с.Тополово, с.Долни главанак, с.Горно поле - гр.Маджарово 

и обратно  – над 22 -  ЕТ „Бреза – Белев” – 1,65 лв. на 1 км; 

 

        Маршрут № 3 

 с.Странджево – с.Долно черковище –с.Долно поле – с.Силен  – с.Войводенец 

–с.Котлари – с.Пътниково – с.Ръженово – с.Горни главанак - гр.Маджарово и 

обратно – над 22 места  - „Виктория груп 99”ЕООД  - 1,65 лв. на 1 км; 

          Маршрут № 4 

 2. с.Златоустово – с.Долни главанак - гр.Маджарово и обратно – до 22 места 

/деца от ДГ/  - „Виктория груп 99”ЕООД  -  1,10лв. на 1 км; 

 
 

Комисията приключи своята работа на 21.09.2017 г.  

 

 
Особено мнение на член на комисията: няма             

  Председател: Иван Семерджиев:............................... 

 

                                                                        

   Членове:  

  

                    Димитър Стоянов:…………… 

                    Минка Димова:........................... 

                    Марияна Радова:………………. 

                  

                     

 

 

Предаден на възложителя  ………………..              кмет:…………….. 

 

 


