
П Р О Т О К О Л №1  
за отваряне на офертите

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 467/15.05.2015г. за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена 
по реда на ЗОП с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 
разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска 
транспортни схеми от квотата на Община Кубрат по девет обособени позиции“ с 
уникален идентификационен номер на поръчката в РОП 00803-2015-0004, открита с Решение 
№ 325/15.04.2015г. на Кмета На Община Кубрат

Състав на комисията:
Председател: Осман Чауш
на длъжност: заместник-кмет в Община Кубрат
Членове:

Членове:
1. Айдън Касим - на длъжност гл. експерт „ТД“, Община Кубрат
2. Женифер Пойраз* на длъжност ст. юрисконсулт, отдел „УС”, Община Кубрат

Резервни членове:
Светлана Кирилова - на длъжност ст. юрисконсулт, Община Кубрат

На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите присъства 
представител на участника „Транс 2009“ ЕООД -  Хасан Сюлейманов (управител).

Резултати от работата на комисията:
Днес, 15.05.2015г. комисията се събра в 13.30 ч. в Заседателната зала в сградата на 

Общинска администрация гр. Кубрат да разгледа постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете регистъра на постъпилите оферти — 1 на брой.
Членовете на комисията представиха на възложителя декларация по чл. 35, ал. 3 от 

ЗОП за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията 
по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗОП комисията започна работа след получаване на списъка 
на участниците и представените оферти. Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по 
реда на тяхното постъпване.

I. Проверка за редовност на офертите, съгласно чл. 68. ал. 4. изр. 1 от ЗОП -  
наличие на три отделни запечатани плика в офертата на участника. Формална 
проверка

1. Оферта вх. № УД-02-20-660/14.05.2015г., 10.41 ч.
Офертата е от „Транс 2009“ ЕООД с. Севар, общ. Кубрат.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан 

предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и координати 
за връзка на участника и обособените позиции за които участва (девет). В големият плик, 
комисията констатира наличието на един брой запечатан, непрозрачен и с ненарушена 
цялост плик с надпис, Плик № 1 „Документи за подбор”, девет броя запечатани, непрозрачни 
и с ненарушена цялост пликове с надпис Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и девет броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове с надпис 
Плик № 3 „Предлагана цена”.



Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ (О. Чауш, 
А. Касим и Ж. Пойраз). Поради липса на други участници, хипотезата на чл. 68, ал. 4, изр. 
второ от ЗОП не бе приложена.

След това комисията отвори плик № 2 и документите, съдържащи се в него бяха 
подписани от трима членове на комисията (О. Чауш, А. Касим и Ж. Пойраз). Поради липса 
на други участниците, хипотезата на чл. 68, ал. 4, изр. второ от ЗОП не бе приложена.

На основание чл. 68, ал. 5, изр. трето от ЗОП, комисията отвори Плик № 1 „Документи 
за подбор“ на участника и председателят на комисията оповести документите и 
информацията, които той съдържа. Комисията провери съответствието със списъка по чл. 56, 
ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Комисията спря работата си на 15.05.2015г. в 14:30 часа.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 20.05.2015г. в 09:00 часа.

II. Разглеждане на документите в плик № 1 ..Документи за подбор“ за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатации за липса 
на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, 
включително Фактическа грешка:

1. „Транс 2009“ ЕООД, № УД-02-20-660/14.05.2015г., 10.41 ч.
След като разгледа документите и информацията в Плик № 1 „Документи за подбор“, 

комисията констатира, че участникът е приложил всички изискуеми документи и отговаря на 
минималните изисквания за технически възможности и квалификация заложени от 
Възложителя в документацията за участие и в обявлението.

Комисията допуска участника до следваш етап от разглеждане на офертите.

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, копие от настоящия протокол се изпраща до 
всички участници и се публикува в профила на купувача.

Комисията спря работата си на 20.05.2015г. в 12:00 часа.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 72 от ЗОП на


