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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

 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, 03.04.2015 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” 

  

На своето предходно заседание комисията установи, че участникът отговаря на 

изискванията на възложителя. В резултат на горното комисията счита, че е налице 

съответствие на участника „ХЕБРОС БУС“ ООД с критериите за подбор, обявени от 

възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

Наличието и редовността на представените от участника документи в плик № 1 и 

съответствието с минималните изисквания за допустимост и изтичане на срока за 

представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите в плик № 2, с изискванията за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 2 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ 

НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 

“Предложение за изпълнение на поръчката” от участника, чиято оферта отговаря на 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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  1. Участник № 1 „ХЕБРОС БУС“ ООД 

  Комисията установи, че Плик с № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на 

участника „ХЕБРОС БУС“ ООД съдържа изисканите от възложителя документи, като 

същите са представени в изискуемата форма.  

   

  Комисията допуска до по-натъшно участие в процедурата участника Участник № 1 

„ХЕБРОС БУС“ ООД. 

 

 

 ІII. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ 

ПОКАЗАТЕЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА. 

 

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с 

методиката за оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено 

оценяване само по показателите, част от техническите оферти на всички допуснати до 

оценка оферти на участници в процедурата. 

 

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно предварително обявените 

условия за участие в процедурата. 

 

 Техническото предложение към офертата (Образец № 11), което следва да бъде 

изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на 

изискванията в Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за 

изпълнение на поръчката.  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: 

1. Опис на основните и резервни автобуси, с които участникът ще разполага при 

изпълнение на поръчката;  

2. Опис на сервизната и гаражна база, с която участникът разполага; 

3. Декларация от участника по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), в която се посочва 

коя част от офертата му има конфиденциален характер и се изисква от Възложителя да не я 

разкрива (ако е приложимо). 

 

Организация за изпълнение на поръчката - в тази част от предложението участникът 

следва да изложи в свободен текст своето виждане за:  организацията на работа, която ще 

създаде за изпълнение на поръчката; разпределението на автобусите и човешките ресурси за 

обезпечаване точното и качествено предоставяне на услугата; осигуряване спазването на 

изискванията на Възложителя, поставени в Техническите спецификации и документацията за 

участие, както и изискванията на нормативната уредба, касаещи осъществяването на 

обществен превоз на пътници; евентуалните проблеми, които биха могли да възникнат  и 

предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, като 

участникът трябва да посочи мерките за тяхното намаляване или отстраняване. 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начинът, по който ще се извърши оценяване на офертите, с цел избор на 

икономически най-изгодната оферта.  

 

Критерии за оценка на офертите е „икономически  най-изгодна оферта”. 

 

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки. На 

първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна 
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оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната комплексна 

оценка. 

 

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по всеки един от 

следните показатели: 

Показател  

(наименование) 

Относителна тежест 

в КО 

1. Възрастов състав на автобусите  

(включително и резервните) – (Т1)  

40 т. 

2. Средна цена на билета за единично 

пътуване по четирите   направления (Хисаря – 

Пловдив , Хисаря -Мало Крушево , Хисаря – 

Михилци  и цена на билет за  градските линии 

№№1,2 и 3)– (Т2) 

60 т. 

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

               КО = Т1  + Т2   

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 

участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя. 

 

  

 1.Оценка на Възрастов състав на автобусите ( включително и резервните) (Т1) - 

относителна тежест 40т.: 

   

Т1 = а1/n х 40 + а2/n х 30 + а3/n х 20 + а4/n х 10 

 

1.Възрастов състав на автобусите - 40 т.  

(включително и резервните)  

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. От петнадесет до двадесет години - 10 т.  

 

Забележки: 

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

2.При различна възраст на автобусите, общата сума на точките се изчислява пропорционално за 

възрастта на всеки отделен автобус;  

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

 

Общ брой на автобусите - n  

 

Пример: 

От тях:  

Брой автобуси нови и до 5 год. - а1  

Брой автобуси от 5 (пет) до 10 (десет) години - а2  
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Брой автобуси от 10 (десет) до 15 (петнадесет) години - а3  

Брой автобуси от 15 (петнадесет) до 20 (двадесет) години - а4 

където: n = a1 + a2 + a3+ a4  

 

Общ брой точки за първи критерий - Т1  

Т1 = а1/n х 40 + а2/n х 30 + а3/n х 20 + а4/n х 10  

 

2.Оценка на Средна цена на билета (Т2) за единично пътуване по читирите   

направления (Хисаря – Пловдив , Хисаря Мало Крушево, Хисаря – Михилци  и цена на 

билет за  градските линии №№1,2 и 3) – относителна тежест 60 т.: 

   

                      Ц мин.  

Т2 = __________________ х 60  

 

               Ц ОФЕРИРАНА 

 

 

Пример : 

1)Хисаря – Пловдив – 4,20 лв. –cb n1(цена на билета за автобусни линии от нахпанление  1) 

2)Хисаря – Мало Крушево – 4,10 лв.-  cbn2(цена на билета за автобусни линии от 

направление  2) 

3)Градски автобусни линии №№1,2,и3 – 0,70 лв. cb n3(цена на билета линии от направлевие 

3) 

4)Хисаря – Михилци – 1,20 лв. – cbn4(цена на билета линии от направлевие 4) 

 

Цsr  = (cb n1+ cb n2+ cb n3 +cbn4 )/4 

 

                      Ц мин.  

Т2 = __________________ х 60  

 

               Ц ОФЕРИРАНА 

 

Забележка: Цмин. - най-ниската  средна оферирана цена на билета за единично пътуване по 

направленията  №№1,2 ,3  и  4 .   

 

Ц  ОФЕРИРАНА - oферираната от съответния кандидат цена на билета за единично 

пътуване по направленията  в  позиции №№1,2 , 3 и 4 .  

 

  

Във връзка с горното комисията 

 

Р Е Ш И : 

 

Допуска до по-натъшно участие в процедурата участника „ХЕБРОС БУС“ ООД, който 

отговаря по всички показатели на горепосочената методика. 

 

 Комисията допуска до разглеждане на документите в плик № 3 – „ Предлагана цена."  

участника, който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

 

  1. Участник № 1 „ХЕБРОС БУС“ ООД 

 

Комисията възлага на Даниела Пирянкова – юрисконсулт ОП, да организира 

подготвянето и изпращането на придружително писмо до участника, в което ще посочи 
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датата на откритото заседание за отваряне на ценовите оферти. Изпращането на 

писмото да се осъществи на посочените от участника адрес за кореспонденция и/или по 

факс.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 09.04.2015 год. от 10:00 часа 

в конферентната зала на Община Хисаря. 

  

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

следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

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

 /Асен Сурчев/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

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

/Даниела Пирянкова/       /Невенка Ахмакова/ 

 

 

 

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

/Димитър Марковски/        /Людмила Михайлова/   


