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       ОБЩИНА ГУРКОВО 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2887, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

ИВАН ИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО  

  

Дата:05.09.2018 г. 

ПРОТОКОЛ 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № З-409/04.09.2018 г. на 

Кмета на община Гурково по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява на стойност съгласно чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: 
„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище 

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.”. 

 

  Днес 04.09.2018 г. /вторник/ в гр. Гурково, в изпълнение на Заповед № З-

409/04.09.2018 г. на Кмета на община Гурково, на основание чл. 97, ал.1 от ППЗОП и 

публикувана обява за събиране на оферти с изх. № К-2055/21.08.2018 г., с предмет: 

„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище 

СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.”, открита със 

Заповед № З-384/21.08.2018 г., публикувана информация в Регистъра на обществените 

поръчки с идентификационен номер 9079909, Заповед за удължаване първоначалния 

срок за получаване на оферти № З-396/30.08.2018 г. и публикувана информация в 

Регистъра на обществените поръчки с идентификационен номер 9080281, с краен срок 

за представяне на оферти до 17:00 часа на 03.09.2018 г., комисия в състав: 

 

Председател: адв. И.Г.- юрист; 

 

И членове: 

1. М.И.- гл. експерт „Образование, здравеопазване и култура”; 

2. Д.К.- ст. спец. „Обществени поръчаки и инвестиционни дейности”; 

 

се събра в сградата на общинска администрация- Гурково, на адрес: гр. Гурково, 

6199, общ. Гурково, обл. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3 от 10:00 

часа да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран 

превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СУ „Христо 

Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.”. 

Съгласно чл. 187, ал.1 от ЗОП на 21.08.2018 г. в Профил на купувача, „обяви за 

събиране на оферти” на интернет страницата на община Гурково на адрес: 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-68.html. , е публикувана обява с изх. № 

mailto:gurkovo_fls@abv.bg
http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-68.html
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К-2055/21.08.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите- 30.08.2018 г., на същата дата на Портала на обществените поръчки на АОП е 

публикувана „Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП” с ID: 9079909. 

В определния срок за подаване на оферти- 30.08.2018 г. в деловодството на 

общинска администрация- Гурково е входирана 1 /една/ оферта. 

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, със Заповед № З-396/30.08.2018 г. 

първоначалният срок за представяне на оферти е удължен до 17:00 часа на 03.09.2018 

г., като е публикувано съобщение на профил на купувача „обяви за събиране на 

оферти” на интернет страницата на община Гурково и е изпратена „Информация за 

публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал.3 от ЗОП” за удължаването, публикувана на Портала на обществените поръчки на 

АОП с ID: 9080281. 

Съгласно чл. 48, ал.6 от ППЗОП, в 09:55 часа на 04.09.2018 г. от деловодството 

на общината с Приемо- предавателен протокол, бяха предадени на председателя на 

комисията, регистър за подадени оферти, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП 

и 1 /един/ брой оферта. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комияита откри заседанието. 

На публичното заседание не присъстват представители на участниците. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете на комисията, че в обявения 

срок- до 17:00 часа на 03.09.2018 г. е постъпила 1 /една/ оферта, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Име на участника: Вх.№ Дата на 

постъпване 

Час на 

постъпване 

1. ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” К-2139 30.08.2018 г. 13:53 часа 

 

 

След запознаване в входящия регистър на подадените оферти, всеки член на 

комисията подписа декларация по чл. 51, ал.8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, 

ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията отвори офертата, като председателя обяви нейното съдържание, 

както следва: 

Участник №1- ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” гр. Гурково 

Участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, с не 

нарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП.  

Комисията отвори опаковката с офертата на участника и обяви ценовото 

предложение, както следва: 

За автобус над 22 места- 1,375 лева без включено ДДС за един километър общ 

пробег или 1,65 лева с включено ДДС за един  километър общ пробег. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание на 04.09.2018 г. от 13:00 

часа, в непроменен състав, като разгледа документите за съответствие с изискванията 

към личното състочние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и 

констатира следното: 

1. Участник №1- ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” гр. Гурково е представил: 

1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата- оригинал; 

1.2.Декларация за регистрация по ЗТР - оригинал; 

1.3.Представяне на участника- оригинал; 

1.4.Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП- оригинал; 
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1.5.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП- оригинал; 

1.6.Декларация по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС- оригинал; 

1.7.Лиценз за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или  

срещу възнаграждение- копие заверено вярно с оригинала; 

1.8.Списък- декларация за услуги, еднакви или сходни с предмета на  

обществената поръчка- оригинал; 

1.9.Списък- декларация за техническото оборудване за изпълнение на услугата-  

оригинал; 

1.10. Декларация за участие на подизпълнител в обществената поръка-  

оригинал; 

1.11. Техническо предложение- оригинал; 

1.12. Ценова оферта- оригинал; 

 

Участникът е представил всички необходими документи, посочени от 

Възложителя в обявата.  

След разглеждането на представените документи, комисията установи, че 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и е налично съответсвие с 

критериите за подбор. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

Допуска до разглеждане на Техническо предложение участникът ЕТ 

„Булгарпластик- Иван Славов” гр. Гурково. 

 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на Техническото 

предложение представено от участникът ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” гр. 

Гурково. 

Представеното Техническо предложение е в пълно съответствие с изискванията 

на Възложителя. 

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

Допуска до разглеждане на Ценовата оферта участникът ЕТ „Булгарпластик- 

Иван Славов” гр. Гурково. 

 

Комисията извърши проверка на представеното Ценово предложение, както 

следва: 

1. Представеното Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка е в  

пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът е съобразил 

предложената цена с изискванията за максимална цена на километър общ пробег, 

съгласно Заповед № РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и 

науката.  

2. Не са установени никакви аритметични грешки.  

 

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

Допуска до оценка офертата участникът ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов”  

гр. Гурково. 
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Комисията пристъпи към оценка на офертата на база обявеният критерии за 

възлагане „икономически най-изгодна оферта”, въз основа на критерии „най-ниска 

цена” и извърши следното класиране: 

 

I-во място: ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” гр. Гурково; 

II-ро място:------------------------------------------------------------------; 

III-то място:-----------------------------------------------------------------; 

 

Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на община 

Гурково, да сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до 

средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 

г.”, с класираният на първо място участник: ЕТ „Булгарпластик- Иван Славов” гр. 

Гурково, за който не са налице основания за отстраняване, отговаря на критериите за 

подбор, в подадената от него оферта е приложил най-ниска цена, съгласно прилагането 

на обявените от възложителя условия и избрания критерии за възлагане. 

 

 Комисията приключи своята работа на 04.09.2018 г. в след което настоящия 

протокол, заедно с цялата документация по процедурата се предаде на Възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: адв. И.Г. ----п---- 

 

 

Членове: 

1. М.И. ----п---- 

 

 

2. Д.К. ----п---- 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

 

 

 

 


	ОБЩИНА ГУРКОВО

