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УТВЪРЖДАВАМ: 
      (П)* 
      ДИРЕКТОР 
      ВЕНЕТА АЛ-ШЕРИФ 
                       Дата: 04.12.2018 г.  

 
Д О К Л А Д  

от работата на комисия, назначена със Заповед № 0082-02/28.11.2018 г. на 
директора за разглеждане и оценка на офертите, подадени в публичното състезание 

с предмет: „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за 
специална образователна подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за ежедневното 

им транспортиране по местоживеене” 
 

С Решение № 2 от 02.11.2018 г. е открита процедура за възлагане чрез 
публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна 
подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по 
местоживеене”. 

След изтичане на крайния срок за подаване на оферти със Заповед № 0082-
02/28.11.2018 г. на директора е назначена комисия за разглеждане, оценяване и 
класиране на офертите, продадени в гореописаната процедура в състав:  
Председател: Вера Костадинова – зам. директор АСД в ЦСОП;  

Членове: 1. Миглена Манолова – външен експерт - юрист; 

                  2. Татяна Илиева – гл.счетоводител; 

След получаването на списъка с участника в процедурата, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, 
председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и 
ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав. В хода 
на работа на комисията не са настъпвали промени в състава на комисията, 
сроковете и задачите, определени със заповедта на възложителя. 

За участие в процедурата в деловодството на възложителя в определения 
срок е постъпила 1 (една) оферта с Вх. № 00207 от 27.11.2018 г. от „ТОП СПРИНТ” 
ЕООД. 

На 28.11.2018 г. в 09:00 ч. в сградата на възложителя, комисията проведе 
открито заседание за отваряне на постъпилите оферти. На заседанието не 
присъстваха упълномощени представители на участниците, както и представители 
на средствата за масово осведомяване не се явиха. 

Председателят на комисията отвори офертата, оповести нейното 
съдържание и провери наличието на отделни запечатани пликове с надпис 
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"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото 
предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  
Комисията продължи своята работа в закрито заседание като разгледа документите 
по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията установи, че 
участникът е представил необходимите документи, включително и електронно 
продписан ЕЕДОП. Не се установиха несъответствия с условията на възложителя, 
поради което комсията допусна офертата до последващо разглеждане на 
техническото предложение.  

След като прецени, че офертата на участника отговаря на изисквията за 
подбор, критерии за участие и техническото предложение отговаря на 
предварително посочените условия, комисията взе решение за отваряне на 
ценовото предложение на участника. Тези решения бяха оформени в Протокол № 1 
от работата на комисията, неразделна част от настоящия доклад, като откритото 
заседание бе насрочено за 03.12.2018 г. от 12,30 ч. 

В посочената дата и час се проведе открито заседание за отваряне на 
ценовата оферта на участника, като отново не присъстваха представител на 
участника. Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника, 
което е с предложена разходна цена на километър – 2,02 лв/км. без включен ДДС. 
Комисията извърши оценяване на икономически най-изгодната оферта въз основа 
на критерият „най-ниска цена”. Резултатите от оценяването са както следва: Първо 
място - „ТОП СПРИНТ“ ЕООД с предложена разходна цена на километър - 2,02 
лв/км. без включен ДДС. 

Предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от 
Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за 
ежедневното им транспортиране по местоживеене” с класирания на първо място 
участник - „ТОП СПРИНТ“ ЕООД. 

Настоящият доклад се състави на основание чл. 60, във връзка с чл. 103, ал. 3 
от ЗОП и се подписа от всички членове на комисията на 03.12.2018 г.  

С извършването на описаните действия комисията приключи своята работа. 
Докладът, заедно с всички документи, изготвени в хода на процедурата, 

както и цялата документация се представя на възложителя за утвърждаване. 

Председател:    (П)* 

                       /Вера Костадинова/  
 Членове:  
 1. (П)*         2.     (П)* 

                               /Миглена Манолова/                    /Татяна Илиева/  
 
* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


