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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 01.07.2019 г. 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ 

Икономически директор 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 
от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-157/14.06.2019 г. на 

Генералния директор на БНР, за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за 

участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет 

„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“. 

 

1. Публичното заседание на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет 

„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ се проведе на 

14.06.2019 г. от 10.00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав:  

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Анна Гръменова – счетоводител в отдел „Счетоводство“ 

  2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

3. Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

 

4. В предварително обявения срок е постъпили оферта за участие от следния участник: 

4.1. „Ресми“ ЕООД, вх. № ОП-02-45/07.06.2019 г. 15:30 ч. 

 

5. На заседанието на комисията не присъства представител на участника. Комисията не 

констатира нарушения относно външния вид на получената оферта. Офертата на участника е 

подадена в запечатана, непрозрачна опаковка и е постъпила в БНР в рамките на определения за 

това срок. 
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6. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с офертата на участника  „Ресми“ ЕООД и обяви ценовото му предложение: 

6.1. Месечна цена за осъществяване на транспорт с автобус с минимум 10 броя седящи 

места за пътници, в размер на 1700,00 лева (хиляда и седемстотин лева) без ДДС или 2 040,00 

лева (две хиляди и четиридесет лева) с включен ДДС. 

6.2. Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка съобразно изискванията на 

техническата спецификация в размер на 20 400,00 лева (двадесет хиляди и четиристотни лева) 

без ДДС или 24 480,00 лева (двадесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет лева) с 

включен ДДС. 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника, както следва: 

7.1. Участникът е представил всички изисквани от възложителя документи, с които 

доказва съответствието си с поставените критерии за подбор, а именно:  

Списък на документите, съдържащи се в офертата; техническо предложение; 

декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 47, ал. 

3 от ЗОП; Заверено копие № 3103020003 на Лиценз на Общността за извършване на пътнически 

превози № 10302, за превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Свидетелство за 

регистрация на МПС удостоверяващо, че участникът има на разположение автобус с 23+1  

(двадесет и три, плюс 1) броя седящи места;  списък, че правоспособните водачи, които ще 

бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на чл. 87 от Закона за 

автомобилните превози, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или 

лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно 

средство; свидетелства за управление на МПС, ведно с контролните талони на водачите; ценово 

предложение за изпълнение на поръчката; декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; декларация за липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6, от ЗОП; декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 

от ЗОП и декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
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7.2. За изпълнение на поръчката, участникът е предложил следното превозно средство: 

− Марка: Фолксваген 

− Модел: ЛТ 46 

− Брой места: 23 + 1 

− Гориво: Дизел 

 

7.3. Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

условията на възложителя. 

 

8. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, съобразно 

предварително обявения от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска 

цена”, както следва:  

8.1. „Ресми“ ЕООД с предложена месечна цена за изпълнение на поръчката в размер на 

1700,00 лева (хиляда и седемстотин лева) без ДДС. 

 

9. Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника „Ресми“ ЕООД. 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

Протоколът е съставен на 19.06.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Георги Ников  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Анна Гръменова (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 


