
ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш -  3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 тел./факс 094 / 600 356

e-mail: makreshfyb-trust.org

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАН КАМЕНОВ
Кмет на община Макреш

Дат а:..................П .............

ПРОТОКОЛ

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет на дейност “Извършване на обществен превоз на 

пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни 

разписания по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен 

превоз на пътници по следните автобусни линии: гр. Видин - с. Макреш -  с. Раковица -  с. 

Киреево -  07,00 часа; с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,45 часа; 

Обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии: гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа; с. Киреево 

-  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.

Днес 25.10.2016 г. в 10,00 часа в Заседателната зала на Община Макреш, комисия 

назначена със Заповед № 254 от 25.10.2016 година на Кмета на община Макреш за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, 

съгласно маршрутни разписания по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 -  

Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр. Видин- с. 

Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа; с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. 

Видин -  08,45 часа; Обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници 

по следните автобусни линии: гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  е. Киреево -  14,00 

часа; с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.



се събра в състав:

Председател: Рени Христова Длъгнекова -  юридически консултант 

Членове:

1. Ванюша Василева Тошева

2. Светла Вергилова Димитрова

3. Ангел Иванов Ангелов -  представител на ТД на НАП -  офис Видин

4. Тихомир Бориславов Балдахичов -  представител на КАТ „Пътна полиция“ 

Представител на РО „АА“ -  не се яви

Представител на браншовата камара на съюза на превозвачите -  не се яви

В срока за представяне на оферти -  21.10.2016 година до 15,00 часа са постъпили 

оферти от следните участници:

№

Наименование на участника 

подал оферта

Входящ

номер на офертата

Дата и час на 

получаване

1 .

„Краси“ ЕООД, гр. Видин, жк. „Васил 

Левски“, бл. 1, вх. Е, ет. 7, ап. 126

№ 1201 21.10.2016 година - 

14,00 часа

2.

„Чародей 13“ ЕООД, гр. Видин, 

жк.“Ал. Стамболийски“, бл. 6, вх. Ж, 

ет 3, ап. 228

№ 1202 21.10.2016 година - 

14,10 часа

3.

„ЕТ „Алексиев- 91-ВД- Вергил 

Алексиев“, гр. Видин, ул.“Цар Симеон 

Велики“ № 162

№ 1203 21.10.2016 година - 

14,30 часа

Преди започване на работа комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като председателя обяви 

гласно ценовите предложения на участниците, както следва:

1. Участник № 1 „Краси“ ЕООД, гр. Видин



Обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии:

гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа 

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,47 часа

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара 

Срацимир -  2.60 лева /два лева и шестдесет стотинки/;

• с. Вълчек и гара Макреш -  3.10 лева /три лева и десет стотинки/;

• с. Макреш -  3.60 лева /три лева и шестдесет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.60 лева /четири 

лева и шестдесет стотинки/;

• с. Киреево -5.10 лева /пет лева и десет стотинки/.

Обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии:

гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа; 

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара 

Срацимир -  2.60 лева /два лева и шестдесет стотинки/;

• с. Вълчек и гара Макреш -3.10 лева /три лева и десет стотинки/;

• с. Макреш -  3.60 лева /три лева и шестдесет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.60 лева /четири 

лева и шестдесет стотинки/;

• с. Киреево -5.10 лева /пет лева и десет стотинки/.

2. Участник № 2 „Чародей 13“ ЕООД, гр. Видин,

Обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии:

гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа 

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,47 часа

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара 

Срацимир -  2.65 лева /два лева и шестдесет и пет стотинки/;



• с. Вълчек и гара Макреш -  3.15 лева /три лева и петнадесет стотинки/;

• с. Макреш -  3.65 лева /три лева и шестдесет и пет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.65 лева /четири 

лева и шестдесет и пет стотинки/;

• с. Киреево -5.15 лева /пет и петнадесет стотинки/.

Обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии:

гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа; 

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара 

Срацимир -  2.65 лева /два лева и шестдесет и пет стотинки/;

• с. Вълчек и гара Макреш -  3.15 лева /три лева и петнадесет стотинки/;

• с. Макреш -  3.65 лева /три лева и шестдесет и пет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.65 лева /четири 

лева и шестдесет и пет стотинки/;

• с. Киреево -5.15 лева /пет лева и петнадесет стотинки/.

3. Участник № 3 ЕТ „Алексиев- 91-ВД- Вергил Алексиев“, гр. Видин

Обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии:

гр. Видин- с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа; 

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,47 часа

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара 

Срацимир -  2.50 лева /два лева и петдесет стотинки/;

• с. Вълчек и гара Макреш -  3.00 лева /три лева/;

• с. Макреш -  3.50 лева /три лева и петдесет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.50 лева /четири 

лева и петдесет стотинки/;

с. Киреево -  5.00 лева /пет лева/.



Обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 
автобусни линии:

гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа;

с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.

• Разклона с. Жеглица, разклона с. Ивановци, разклона с. Гайтанци и гара Срацимир -  
2.50 лева /два лева и петдесет стотинки/;

• с. Вълчек и гара Макреш -  3.00 лева /три лева/;

• с. Макреш -  3.50 лева /три лева и петдесет стотинки/;

• с. Толовица, с. Цар Шишманово, с. Подгоре и с. Раковица -  4.50 лева /четири лева и 
петдесет стотинки/;

• с. Киреево -  5.00 лева /пет лева/.

След обявяване на ценовите предложения комисията продължи своята работа в разглеждане на 
представените документи за доказване на икономическото и финансово състояние на участниците и 
техническите и професионални способности, съгласно изискванията на възложителя посочени в 
обявата за обществена поръчка. Комисията направи следните констатации:

1. Участник № 1 „Краси“ ЕООД, гр. Видин

Участникът не е представил доказателства, че притежава или има наети четири автобуса, както 
се изисква от възложителя. Комисията реши, че участникът не отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за техническите и професионални способности и недопуска участника до оценка на 
подаденото предложение.

2. Участник № 2 „Чародей 13“ ЕООД, гр. Видин

Участникът не е представил копия от регистрационните талони на две от представените МПС и 
липсват доказателства за притежаване на четири МПС. Не са представени копие от протокола за 
периодичен преглед на предложените МПС. Не са представени трудовите договори на шофьорите. 
Комисията реши, че участникът не отговаря на минималните изисквания на възложителя за 
техническите и професионални способности и недопуска участника до оценка на подаденото 
предложение.

3. Участник № 3 ЕТ „Алексиев- 91-ВД- Вергил Алексиев“, гр. Видин

Участникът е представил всички необходими документи за доказване на техническите и
професионални способности. Същият отговаря на критериите за подбор определени от
Възложителя в обявата за обществена поръчка и може да бъде допуснат до оценка на
подаденото предложение.



Методиката за оценяване е „Икономически най-изгодна оферта“.

При критерии „Оптимално съотношение качество/цена.

При показатели Възрастов състав на автобусите /включително и резервните/ Т1 с 

коефициент на тежест 40% - 40 точки

Цена на билета за единичино пътуване по цялото направление за автобусните линии от 

съответната обособена позиция Т2 -  60% - 60 точки;

Комисията пристъпи към оценяване на техническото и ценово предложение в офертата 

на допуснатия участник по обособени позиции, както следва:

За обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии: гр. Видин - с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа; с. Киреево -  

с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,45 часа;

Участникът ЕТ „Алексиев -91-ВД-Вергил Алексиев“ гр.Видин е представил автобуси с 

възрастов състав /включително и резервните/ до петнадесет години и съгласно методиката 

получава Т1 -20 точки;

Ценовото предложение на участника се оценява от комисията на 60 точки;

Оценката на Т1 + Т2 = К 

Оценката 20 +60 = 80 точки;

Оценката на участника за обособената позиция е 80 точки

За обособена позиция № 2 -  Извършване на обществен превоз на пътници по следните 

автобусни линии: гр. Видин -  с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа; с. Киреево -  

с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  15,47 часа.

Участникът ЕТ „Алексиев -91-ВД-Вергил Алексиев“ гр.Видин е представил автобуси с 

възрастов състав /включително и резервните/ до петнадесет години и съгласно методиката 

получава Т1 -20 точки;

Ценовото предложение на участника се оценява от комисията на 60 точки;

Оценката на Т1 + Т2 = К 

Оценката 20 +60 = 80 точки;

Оценката на участника за обособената позиция е 80 точки



Комисията предлага на Кмета на община Макреш да бъде сключен договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници 

по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 -  Извършване на обществен превоз на пътници 

по следните автобусни линии: гр. Видин- с. Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  07,00 часа; с. 

Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. Видин -  08,45 часа; Обособена позиция № 2 -  

Извършване на обществен превоз на пътници по следните автобусни линии: гр. Видин -  с. 

Макреш -  с. Раковица -  с. Киреево -  14,00 часа; с. Киреево -  с. Раковица -  с. Макреш -  гр. 

Видин -  15,47 часа, с единствения допуснат участник ЕТ „Алексиев- 91-ВД- Вергил 

Алексиев“, гр. Видин, ул.“Цар Симеон Велики“ № 162, с ЕИК 040456403 с предложена от 

него цена на билетите за всяка дестинация.

Настоящия протокол се подписа на 24.10.2016 г. в 16,00 часа и ведно с цялата 

документация по проведената обществена поръчка беше предадена на Кмета на община 

Макреш за утвърждаване.

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........П.............. ............. Рени Христова Длъгнекова

Членове:

1......................... ...П .................. ................Ванюша Василева Тошева

2......................... ...П .................. ................Светла Вергилова Димитрова

3......................... ...П .................. ................Ангел Иванов Ангелов

4 п Тихомир Бориславов Балдахичов


