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П Р О Т О К О Л  № 1 
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” 

 
На 28.11.2018 г., в сградата на Центъра за специална образователна 

подкрепа „Проф. Д. Кацаров” – гр. София”, комисия, назначена със Заповед № 
0082-02/28.11.2018 г. в състав:  
Председател: Вера Костадинова – зам. директор АСД в ЦСОП;  

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

                  2. Татяна Илиева – гл.счетоводител; 

проведе заседание за отваряне на офертите на участниците в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично 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”.  

Получената една оферта в определения срок е предадена от завеждащ 
административна служба /ЗАС/ на председателя на комисия с приемно-
предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След 
запознаване с името на 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.  

І. На заседанието не присъстват външни лица. Председателят обяви, че за 
участие в процедурата в деловодството на възложителя в определения срок – до 
17:00 ч. на 27.11.2018 г., е постъпила една оферта, както следва:   

 
№  Вх. №  Дата и час на 

подаване  
Подател на офертата  

1.  Вх. № 00207  27.11.2018 г.; 12:25 ч.  „ТОП СПРИНТ” ЕООД 

 
Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и я 

отвори като членовете на комисията, подписаха техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на участника и плика с ценовите параметри.  

ІІ. Комисията продължи своята работа в закрито заседание като извърши 
обстойна проверка на съдържащите се в офертите документи за съответствието 
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им с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, обективирани в 
документацията към публичното състезание. Констатациите на комисията са, 
както следва:  
 Участникът, „ТОП СПРИНТ” ЕООД е представил всички изискуеми 
документи, с които доказва съответствието си с критериите за подбор. 
Комисията провери документите за личното състояние на участника и по 
критериите за подбор. Същите са изготвени и оформени правилно и отговарят на 
изискванията на възложителя. Приложеният електронен носител съдържа 
правилният вариант на е-ЕЕДОП, който е попълнен правилно и е подписан с 
електронен подпис от лицето, което представлява участника. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап 
в процедурата – разглеждане на техническото предложение.  

ІІІ. Комисията разгледа техническото предложение на допуснатия 
участник и установи, че представеното предложение, съдържа необходимите 
реквизити, предложения и констатира, че отговарят на изискванията на 
възложителя. Участникът е предложил изпълнението на специализирания 
транспорт по отделните маршрути да се извършва с МПС с по-голям брой 
седящи места, като необходимият брой от тях са оборудвани с повдигателни 
механизми. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап 
в процедурата – отваряне на ценовото му предложение.  

 
ІV. Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията ще отвори ценовото предложение на участника на 03.12.2018 г. от 
12,30 ч. в учителската стая на ЦСОП, гр. София, ул. „Проф. Николай Державин” 
№ 26. 

Председателят на комисията да организира изпращането на писмо до 
участника за отварянето на ценовото предложение и качване информация за това 
в профила на купувача. 
  Настоящия протокол се състави на 28.11.2018 г. в 11,00 ч. и се подписа от 
всички членове на комисията. 
 

Председател:    (П)* 

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

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


