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УТВЪРЖДАВАМ:             /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ] 

 

16/11/2015 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-89/28.10.2015 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 16.11.2015 година, комисия в състав: 

Председател – инж. Кирил Зографов – началник-отдел УКИО. 

и членове: 1. Надежда Георгиева – юрисконсулт в отдел ФДАПО, 

                   2. Бойка Васкова – главен специалист в отдел ФДАПО. 

Резервен член: инж. Момчил Савянов – главен експерт в отдел УКИО. 

 

            се събра на свое заседание, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на транспортна услуга по превоз 

на служителите на Централна техническа база с. Соколово от местоживеенето до 

местоработата им и обратно”. В указания срок за получаване на оферти, в деловодството 

на ЦТБ с. Соколово е постъпила 1 оферта. Председателят на комисията получи по списък с 

вх. №1430/16.11.2015 г. подадената оферта. 

       На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване.  

       Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществени поръчки и пристъпиха към отваряне на получената оферта. Критерий за оценка 

е „най-ниска цена”, като комисията констатира следното: 

 

1. Предложение вх. №1430/13.11.2015 г., 16.10 ч. от „„АЛЕКС О’К” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. ”Емилиян Станев” №6, адрес за 

кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №74 – Автогара Юг, офис „Алекс 

О’К”, ЕИК: 104600641, тел.: 062/622 644, 0888/420 300, факс: 062/622 644, alexok@mail.bg, 

представлявано от Александър Бенев Нанков – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Копие на удостоверение от Агенция по вписвания; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Декларация-съгласие с клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители; 

- Ценово предложение – 0,94 лв. за км без включен ДДС; 

- Копие на лиценз с №02708 за превоз на пътници, издаден на 26.02.2013 г. от     

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Валиден до 

27.02.2018 г.; 

             - Списък с пътни превозни средства към лиценза; 
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             - Копие на лиценз за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка 

или срещу възнаграждение; 

             - Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I; 

  - Заверено копие за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или 

срещу възнаграждение; 

  - Копие на застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност” – 2 броя; 

  - Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС; 

  - Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност и 

приложение към същия; 

  - Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I; 

  - Копие на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на 

Република България; 

  - Копие на застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност” – 2 броя; 

  - Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС; 

  - Копие на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването; 

  - Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност и 

приложение към същия; 

  - Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I; 

  - Копие на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на 

Република България; 

  - Копие на застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност” – 2 броя; 

  - Копие на протокол-разрешение за допускане на ППС да се движи по пътищата, 

отворени за обществено ползване; 

  - Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност и 

приложение към същия; 

  - Копие на свидетелство за регистрация на ППС част I; 

  - Копие на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на 

Република България; 

  - Копие на застрахователна полица по задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност” – 2 броя; 

  - Копие на удостоверение за техническа изправност на ППС; 

  - Копие на протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност и 

приложение към същия; 

  - Копие на договор за лизинг на ППС и копие на споразумение за покупка и 

техническа спецификация 

  - Копие на свидетелство за управление на МПС на водач; 

  - Копие на удостоверение за психологическа годност; 

  - Копие на карта за квалификация на водач на МПС; 

  - Копие на свидетелство за управление на МПС на водач; 

  - Копие на удостоверение за психологическа годност; 

  - Копие на карта за квалификация на водач на МПС; 

  - Копие на свидетелство за управление на МПС на водач; 

  - Копие на удостоверение за психологическа годност; 

  - Копие на карта за квалификация на водач на МПС; 

 - Копие на свидетелство за управление на МПС на водач; 
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 - Копие на удостоверение за психологическа годност; 

 - Копие на карта за квалификация на водач на МПС; 

 - Подписани и подпечатани проект на договор и приложения към същия. 

 

Комисията, разглеждайки и оценявайки постъпилата оферта констатира, че участникът 

е представил всички изискуеми документи съгласно условията, заложени в публичната 

покана и техническата спецификация на Възложителя. 

          Комисията, използвайки критерия за оценяване „най-ниска цена” 

 

Р Е Ш И: 

 

По процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

извършване на услуга – „Извършване на транспортна услуга по превоз на служителите 

на Централна техническа база с. Соколово от местоживеенето до местоработата им и 

обратно”: 

 

1-во място: „АЛЕКС О’К” ЕООД гр. Велико Търново 
 

         Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

 

„АЛЕКС О’К” ЕООД гр. Велико Търново 

 

 

         Договорът за „Извършване на транспортна услуга по превоз на служителите на 

Централна техническа база с. Соколово от местоживеенето до местоработата им и 

обратно” следва да бъде сключен при спазване изискванията за изпълнение на поръчката 

съгласно публичната покана, техническата спецификация и офертата на участника. 

 

 Комисията приключи своята работа в 11.30 ч. на 16.11.2015 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване. 

 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател:  /П/ 

             (инж. Кирил Зографов) 

 

 

Членове: 1.   /П/ 

        (Надежда Георгиева) 

 

 

      2.   /П/ 

       (Бойка Васкова) 

   


