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П Р О Т О К О Л       1 

 

 

 

За дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-05-202 от 27.03.2015 година на Кмета на 

община Хисаря за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана по реда на ЗОП с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от областната транспортна схема – квота на община Хисаря и от 

общинската транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, открита с 

Решение № РД-05-117 от 13.02.2015 година на Кмета на община Хисаря за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка № 648451, 

 

Днес, 27.03.2015 г., в град Хисаря, комисия в състав: 

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Асен Сурчев - Заместник кмет 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Даниела Пирянкова – юристконсулт Обществени поръчки   

2. Невенка Ахмакова  - главен специалист СО 

3. Димитър Марковски - Главен експерт ТТОД 

4.Людмила Михайлова - Началник отдел “ТИСС” 

 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1.  адв. Елена Кожухарова - Юрисконсулт на Общината 

2.    Даниела Стоянова - Младши експерт “Бюджет” 

 

се събра в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Хисаря от 13:00 часа за 

изпълнение на Заповед № РД-05-202 от 27.03.2015 година на Кмета на община Хисаря за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : 

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната 

транспортна схема – квота на община Хисаря и от общинската транспортна схема, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания”, открита с Решение № РД-05-117 от 13.02.2015 

година на Кмета на община Хисаря за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка № 648451,  

 

Редовният член на комисията Даниела Пирянкова е възпрепятствана и не е в състояние да 

присъства, поради което същата е заменена от резервния член Елена Кожухарова. 

 

В 13:00 часа от деловодството на Община Хисаря предадоха на Председателя на комисията 

регистъра на постъпилите оферти, както и 1 /един/ брой оферта на участника в процедурата. 

 

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок – до 

17,00 часа на 26.03.2015 г, е постъпила следната оферта: 
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№ по 

ред 

Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване на 

офертата 

Входящ номер 

1.  ХЕБРОС БУС ООД 26.03.2015 15:35ч.  1 

 

Всеки член на Комисията подписа декларация съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

 

На публичното отваряне на офертите присъства представител на фирма ХЕБРОС БУС ООД  

от категориите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

 

След проверка на целостта и непрозрачността на плика, комисията пристъпи към 

отварянето на офертата.   

 

  Констатации от извършената проверка: Офертата на участника съдържа три отделни 

непрозрачни запечатани плика - Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3. 

 

 Комисията отвори плик № 2, като трима от членовете на Комисията подписаха всички 

документи, съдържащи се в него.   

 

Комисията отвори плик № 1 и  извърши проверка на съответствието на документите в плик 

№ 1 със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

С извършването на тези действия, комисията пристъпи към проверка на съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя на представените документи в Плик №1 

“Документи за подбор”, представени от участниците. 

 

ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК N 1 

 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертата, следва да съдържа документите, 

изискани от възложителя, които се отнасят до критериите за подбор на участниците, както и 

документите изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и в 

документацията за участие в процедурата. 

 

Комисията състави и попълни подробен списък – Таблица (Приложение 1), в който е 

отразено съответствието на участниците и представeните документи в офертите на участниците с 

предварително обявените от възложителя условия. Таблицата (Приложение 1) е неразделна част 

от този протокол. В таблицата, съответствието на участниците и подадените от тях оферти е 

отбелязано с „ДА” в съответната графа, а несъответствието на участниците и/или офертите им с 

предварително обявените от възложителя условия са отбелязани с „НЕ”, като по реда на 

постъпването на офертите на участниците, от членовете на комисията бе проверено 

съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя на представените документи, 

при което резултатите от проверката са както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

 

І.   „ХЕБРОС БУС“ ООД  

 

По отношение на участника комисията не констатира липса на документ, което води до 

съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя с документацията, което се 
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изразява в представянето от страна на участника на всички изискуеми документи, посочени от 

Възложителя в обявлението за обществена поръчка публикувано в РОП на АОП 00188-2015-0001 

и документацията за участие, одобрени Решение № РД-05-117 от 13.02.2015г. на Кмета на 

Община Хисаря, които отговарят на изискванията на Възложителя (Приложение 1).   

  

Всеки участник, който не отговаря на някое от предварително обявените условия за 

участие, ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, да се уведоми участника за извършените констатации с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя на документите в Плик N 1 

„Документи за подбор”, като им се изпрати настоящия протокол. Комисията възлага на 

Даниела Пирянкова – юрисконсулт ОП, да организира подготвянето и изпращането на 

придружителното писмо до участника, ведно с копие от протокола и приложенията към него. 

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция и/или по факс.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе  в заседателната зала на Общинска 

администрация – гр. Хисаря от 13:00 часа на 03.04.2015г. 

  

Неразделна част от този протокол са описаните в него приложения. 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

..................................... 

 /Асен Сурчев/ 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

          1. .....................................      2. ...................................... 

/адв. Елена Кожухарова/       /Невенка Ахмакова/ 

 

 

 

 

 

3. ......................................      4. ...................................... 

/Димитър Марковски/        /Людмила Михайлова/   

 


