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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 1084/04.07.2019 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

  

 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и като взех предвид, че са налице условията на чл. 

109, т. 1 и т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП и отразените резултати в Доклад с 

вх. № ВИ-672 от 03.07.2019 г. (утвърден от Възложителя на 04.07.2019 г.) и в приложените 

към него Протокол № 1 от 14.06.2019 г.; Протокол № 2 от 21.06.2019 г. и Протокол № 3 от 

03.07.2019 г. на Комисия, назначена с моя Заповед № 963 от 14.06.2019 г. и които 

възприемам изцяло, за провеждане на обществена поръчка – Публично състезание с 

предмет: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по утвърдени 

маршрутни разписания”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Специализиран превоз на 

ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Трънково – с.Ковач – 

с.Тополяне – с. Диня – с. Даскал Атанасово – гр. Раднево”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№ 2: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. 

Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

„Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – 

с.Полски градец – с.Радецки – с.Ковачево – с. Новоселец – с.Пет могили – гр. Раднево”, 

открита с Решение № 900 от 22.05.2019 г. с уник. № в АОП 01690-2019-0001. 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Второ основно 

училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево – Милена Петкова Димитрова.  

Директорът е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 във връзка с § 2, т. 43 от ДР 

на ЗОП. 

Адрес на Възложителя: гр. Раднево 6260, ул. „Спортна” № 3; Телефони.: 0417 820 66; 

0417 821 66; Факс: 0417 822 35; e-mail: ou2rad@abv.bg. 

Интернет адрес: www.ou2radnevo.bg. 

Адрес на „Профил на купувача”:  
http://ou2radnevo.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/ 

Лице за контакт: Венета Бинева – Зам.директор  

тел.: 0417 820 66; 0417 821 66; факс: 0417 822 35 

e-mail: ou2rad@abv.bg 

 

О Б Я В Я В А М : 

 

І. КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ по обособени позиции, както следва: 

 

1. По отношение на Обособена позиция № 1: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Трънково – с.Ковач – с.Тополяне – 

с. Диня – с. Даскал Атанасово – гр. Раднево”: 

I-во място: „ВИДИАН – 1“ ЕООД с. Главан с оферта с вх. № 20-04 от 13.06.2019 г., 

16.20ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,85 лв. с ДДС 

(осемдесет и пет стотинки с вкл.ДДС). 

II-ро място: „ЕЛИТ ТРАНС – 14“ ООД гр. Раднево с оферта с вх. № 20-03 от 

13.06.2019г., 15.47 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,91 

лв. с ДДС (деветдесет и една стотинки с вкл.ДДС). 
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2. По отношение на Обособена позиция № 2: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. 

Раднево”: 

I-во място: „ЕЛИТ ТРАНС – 14“ ООД гр. Раднево с оферта с вх. № 20-02 от 

13.06.2019г., 15.46 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,99 

лв. с ДДС (деветдесет и девет стотинки с вкл.ДДС). 

II-ро място: „ВИДИАН – 1“ ЕООД с. Главан с оферта с вх. № 20-04 от 13.06.2019 г., 

16.20ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 1,08 лв. с ДДС 

(един лев и осем стотинки с вкл.ДДС). 

 

3. По отношение на Обособена позиция № 3: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Полски градец – с.Радецки – 

с.Ковачево – с. Новоселец – с.Пет могили – гр. Раднево”: 

I-во място: „ЕЛИТ ТРАНС – 14“ ООД гр. Раднево с оферта с вх. № 20-01 от 

13.06.2019г., 15.45 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,87 

лв. с ДДС (осемдесет и седем стотинки с вкл.ДДС). 

II-ро място: „ВИДИАН – 1“ ЕООД с. Главан с оферта с вх. № 20-04 от 13.06.2019 г., 

16.20ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 1,04 лв. с ДДС 

(един лев и четири стотинки с вкл.ДДС). 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ участника, класиран на първо място, за изпълнител по отделните 

Обособени позиции, както следва: 

 

1. По отношение на Обособена позиция № 1: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Трънково – с.Ковач – с.Тополяне – 

с. Диня – с. Даскал Атанасово – гр. Раднево”: 

- „ВИДИАН – 1“ ЕООД с. Главан с оферта с вх. № 20-04 от 13.06.2019 г., 16.20ч., с 

предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,85 лв. с ДДС (осемдесет 

и пет стотинки с вкл.ДДС). 

 

2. По отношение на Обособена позиция № 2: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. 

Раднево”: 

- „ЕЛИТ ТРАНС – 14“ ООД гр. Раднево с оферта с вх. № 20-02 от 13.06.2019г., 

15.46 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,99 лв. с ДДС 

(деветдесет и девет стотинки с вкл.ДДС). 

 

3. По отношение на Обособена позиция № 3: „Специализиран превоз на ученици 

за учебната 2019/2020 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Полски градец – с.Радецки – 

с.Ковачево – с. Новоселец – с.Пет могили – гр. Раднево”: 

- „ЕЛИТ ТРАНС – 14“ ООД гр. Раднево с оферта с вх. № 20-01 от 13.06.2019г., 

15.45 ч., с предлагана единична цена за превоз на километър общ пробег от 0,87 лв. с ДДС 

(осемдесет и седем стотинки с вкл.ДДС). 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Комисията за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша № 18 

Факс: 02 9807315 

Електронна поща – cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес – httр://www.cpc.bg 

Срок за подаване на жалби: чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

 



Всички документи по настоящата обществена поръчка са публикувани в официалния 

сайт на Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски” гр. Раднево, в главно меню 

„Профил на купувача“ на адрес: 
http://ou2radnevo.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/ 

 

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„Св. Паисий Хилендарски” гр. Раднево               /п/ 

                  (Милена Димитрова) 
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