ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл.54 -60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти по
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на
Община Бургас по обособени позиции”, открита с Решение № 1926 от 15.07.2019 г. на
Красимир Стойчев – Заместник-кмет при Община Бургас, упълномощен със Заповед №
1190/04.05.2016 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.
Днес на 22 август 2019 г. от 10.00 ч. в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
комисия, назначена със Заповед № 2325/22.08.2019г. на Красимир Стойчев, Заместник-Кмет при
Община Бургас в състав:
Председател:
Ивелина Стратева – Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности“ при Община
Бургас.
Членове:
Валерия Димитрова – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при Община
Бургас;
Димитринка Буланова- Митрева - общински съветник в Общински съвет – Бургас;
Виолета Лазова – гл.експерт „Икономика“ при Община Бургас;
Светослав Величков – ст. инспектор „Стопански дейности“ при Община Бургас, се събра да
оцени, класира офертите, постъпили по гореописаната обществена поръчка.
Комисията започна работа след получаване на офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
І. До крайния срок за подаване на оферти (17.15 ч. на 21 август 2019 г.) в деловодството на
община Бургас са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници:
1. „БУРГАСВОЛАН” ЕООД, ЕИК: 201614124, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, кв.Банево, ул.“Неделчо Камбов“ №10, представлявано от Никола Илиев, e-mail:
sisitrans2008@abv.bg, вх.№ 93 - ОП18 –92 /1/ 20.08.2019г., 13:04ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 7.
2. “ДЕНИ ТУР-08“ ЕООД, ЕИК 202982129, със седалище и адрес на управление гр.Бургас,
ул.“Иван Шишман“ № 41, вх.1, ет.5, представлявано от Тоню Петков, denitur_08@abv.bg, вх.№
93-ОП18-92 /2/21.08.2019г., 14:06ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1.
3. „БУРГАСБУС“ ЕООД, ЕИК 812114464, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Индустриална“ №1, представлявано от Петко Димитров Драгнев,, bourgasbus@abv.bg, тел /
факс 056/ 840 529; 056/ 846 763, вх.№ 93-ОП18-92 /3/21.08.2019г., 15:06ч.
Подизпълнител - "КОНКОРД-7" ЕООД.
Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 1, 2, 3, 4
4. „М-БУС” ООД, ЕИК: 102638045, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Иван Вазов“
№ 2, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул „Крайезерна“ №113, тел. 056 846081,
представлявано от Румен Христов, e-mail: office@mbus-bg@com, вх.№ 93 - ОП18 –92 /4/
21.08.2019г., 15:48ч.
Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 1, 5, 6, 8, 9 и 10.
5. “ДИАНА 98“ ЕООД, ЕИК 202445225, със седалище и адрес на управление гр.Камено,
ул.“Странджа“ № 12, представлявано от Димчо Тенев, diana_98_eood@abv.bg, вх.№ 93-ОП18-92
/5/21.08.2019г., 16:17ч.
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Участникът е подал оферта за участие по обособени позиции 2 и 7.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който
длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на
комисията – Ивелина Стратева – Директор на Дирекция „Икономика и стопански дейности“, при
Община Бургас;
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на комисията
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията присъстваха: Драгомир Чайков, упълномощен
представител на „Бургасбус“ ЕООД, Румен Христов, управител на „М Бус“ ООД, Тоню Петковуправител на „Денитур 08“ ЕООД, Динко Танев – представител на „Денитур 08“ ЕООД, Димчо
Тенев – управител на „Диана 98“ ЕООД, Тодорка Тодорова – упълномощен представител на
„Диана 98“ ЕООД. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха.
Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
всички оферти. Същите се подписаха и от един представител на присъстващите участници,
различен от този подал офертата.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията приключи своята работа на 22.08.2019 г. в 11:30 часа, като същата проведе 1
(едно) открито заседание, изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
ИВЕЛИНА СТРАТЕВА
Председател на комисията
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА
Член на комисията
ВИОЛЕТА ЛАЗОВА
Член на комисията
ДИМИТРИНКА БУЛАНОВА- МИТРЕВА
Член на комисията
СВЕТОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ
Член на комисията
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