
ПРОТОКОЛ  

 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

 

На 15.06.2020г., в 11:00 часа, в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД се проведе публично заседание на комисията за разглеждане и оценка на 

офертите, назначена със Заповед № 115/15.06.2020г. на Управителя на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително 

оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора”, 

открита с Решение №100/04.05.2020г. публикувано в РОП на 04.05.2020г. и Решение за 

изменение № 108/04.06.2020г., уникален номер на поръчката 01369-2020-0001 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Петров Николов – Заместник - кмет транспорт, чистота и 

екология в Община град Стара Загора; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Николай Стефанов Диков – Общински съветник в Общински съвет град Стара 

Загора 

2. Климент Павлов Пенчев - Общински съветник в Общински съвет град Стара 

Загора 

3. Митко Маринов Маринов - Общински съветник в Общински съвет град Стара 

Загора 

4. Янко Георгиев Янков - Общински съветник в Общински съвет град Стара 

Загора 

5. Десислава Динкова Пъкова – външен експерт с уникален номер ВЕ – 879 в 

АОП 

6. Пламен Петров – ел. инженер 

7. Драгомир Иванов Чайков – Ръководител „Търговска експлоатация“ в 

„Бургасбус“ ЕООД 

8. Мария Веселинова Боянова – Началник отдел „Обществени поръчки“ в 

Община Стара Загора. 

9. Бояна Стоянова Делева – Началник отдел „Транспорт“ в Община Стара 

Загора. 



10. Мирослава Сергеева Шопова - Началник отдел „Европейски програми и 

международно сътрудничество“ в Община Стара Загора – ръководител проект. 

11. Георги Кирилов Киряков  - Началник на ремонтно звено, транспорт – 

„Сервиз“ в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

12. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на 

труда в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора 

Поради невъзможност да участва в работата на комисията Митко Маринов 

Маринов - Общински съветник в Общински съвет град Стара Загора бе заменен от 

резервния член Кирил Борисов Георгиев – Електромонтьор, МПС в „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.  

Комисията провери присъствието на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица и констатира, че на заседанието присъстват упълномощени 

представители на всички участници. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

    

  В срок са постъпили следните оферти: 

1. „Соларис Бъс енд Коач“ АД, подадена на 12.06.2020г. в 10:46 часа;  

2. ДЗЗД "ТРЕДЕКС - ИКАРУС 5", подадена на 12.06.2020г. в 12:18 часа; 

3. Чериът Моторс АД, подадена на 12.06.2020г. в 12:47 часа; 

4.  „Бозанкая Отомотив Макине Ималят Итхалят ве Ихраджат А.Ш.“, 

подадена на 12.06.2020г. в 16.01часа; 

5. „Обединение „КОНТРАКС – ЗОНСЪН СМАРТ АУТО“, подадена на 

12.06.2020г. в 14.37часа. 

6. Консорциум “Екселор-Алфа”, подадена на 12.06.2020 г. в 14:47 часа. 

7. "ЕУРОПЕЪН АУТОМОТИВ КОНСОРЦИУМ СЗ", подадена на 12.06.2020 

г. в 15:10 часа. 

8. „ЕЛ БУС ТРАК ЕНД КОУЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД, подадена на 12.06.2020 г. 

в 15:41 часа. 

9. „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД, подадена на 12.06.2020 г. в 

16.01часа часа. 

10. „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, подадена на 12.06.2020 г. в 16:08 часа. 

11. Еурабус ГмбХ (Eurabus GmbH), подадена на 12.06.2020 г. в 16:27 часа. 



 

 След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Участникът „Соларис Бъс енд Коач“ АД, с оферта вх. № 1 е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и 

оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

2 Участникът ДЗЗД "ТРЕДЕКС - ИКАРУС 5", с оферта вх. № 2 е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и 

оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

3.Участникът Чериът Моторс АД, с оферта вх. № 3 е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и оповести нейното 

съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

4. Участникът „Бозанкая Отомотив Макине Ималят Итхалят ве Ихраджат 

А.Ш.“с оферта вх. № 4 е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 



Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

5. Участникът „Обединение „КОНТРАКС – ЗОНСЪН СМАРТ АУТО“, с 

оферта вх. № 5 е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

6. Участникът Консорциум “Екселор-Алфа”, с оферта вх. № 6 е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и 

оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

7. Участникът "ЕУРОПЕЪН АУТОМОТИВ КОНСОРЦИУМ СЗ", с оферта вх. 

№ 7 е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори 

опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

8. Участникът „ЕЛ БУС ТРАК ЕНД КОУЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с оферта вх. № 

8 е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори 



опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

9. Участникът Българска автомобилна индустрия“ ЕАД, гр. София, с оферта 

вх. № 9 е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

отвори опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 

3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

10. Участникът „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, с оферта вх. № 10 е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори опаковката и 

оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 

11. Участникът „Еурабус ГмбХ (Eurabus GmbH), с оферта вх. № 11 е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори 

опаковката и оповести нейното съдържание съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри"  

и те подписаха. 



След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Петров Николов /П/ 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Николай Стефанов Диков /П/ 

2. Климент Павлов Пенчев /П/ 

3. Кирил Борисов Георгиев /П/ 

4. Янко Георгиев Янков /П/ 

5. Десислава Динкова Пъкова /П/ 

6. Пламен Петров /П/ 

7. Драгомир Иванов Чайков /П/ 

8. Мария Веселинова Боянова /П/ 

9. Бояна Стоянова Делева /П/ 

10. Мирослава Сергеева Шопова /П/ 

11. Георги Кирилов Киряков  /П/ 

12. Минка Иванова Стоименова /П/ 

 

На 13.08.2020г. от 10:00 ч. в зала 2 в сградата „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, се проведе закрито заседание на Комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

1. „Соларис Бъс енд Коач“ АД 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „Соларис Бъс 

енд Коач“ АД, оферта с вх. № 1/12.06.2020 г. в 10:46 часа часа и констатира, че 

съдържа следните документи: 

1. Флашка с 1 брой ЕЕДОП. 

2. Документи на хартиен носител, както следва: 

2.1.Заявление за участие – 1 стр. 

2.2. Декларация по чл. 41 от ППЗОП – 3 стр. 

2.3. Опис на представените документи – 3 стр. 

2.4. Пълномощно – 2 стр. 

2.5. Техническо предложение и приложения към него. 
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След разглеждането му комисията установи, че: 

В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент.   

По отношение на гореописания критерий за подбор участникът в част IV, б. „В“ от 

еЕЕДОП участникът е посочил следното: „Договор № 3000097169 от 20/07/2017 за 

доставка на 10 електрически автобуса, включително доставката на зарядни станции и 

петгодишна сервизна поддръжка с начална дата: 20.07.2017 г. и крайна дата: 31.05.2018 

г.....“. 

От декларираното от участника е видно единствено, че същият е доставял 10 

електрически автобуса, но не е видно изпълнение на заложения критерий за подбор, 

съгласно р. III.1.3. от Обявлението за обществената поръчка, а именно: участникът да е 

доставил минимум 10 нови нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите 

да са изцяло нископодови, изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 

12 000 мм +/– 500 мм, за които е било издадено типово одобрение от страна членка 

на ЕС или страна, която има сключен договор с ЕС или Република България, 

който осигурява взаимно признаване на съществуващите изискавния или 

еквивалент. 

 

ЕЕДОП е надлежно подписан, като участинкът представя декларация по чл. 41 от 

ППЗОП за лицата, които не са го подписали. 

 

Решение № 1: 



Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

1.1. ЕЕДОП съобразен с изрично указаните изисквания на Възложителя описани в 

документацията и с отстранени нередовности, посочени подробно по-горе в протокола.  

 

2. ДЗЗД "ТРЕДЕКС - ИКАРУС 5":  

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на ДЗЗД "ТРЕДЕКС 

- ИКАРУС 5", оферта с вх. № 2/12.06.2020 г. в 12:18 часа часа и констатира, че съдържа 

следните документи: 

1. 3 бр. флашки, всяка от които с по един брой ЕЕДОП. 

2. 1 бр. флашка с техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1.Заявление за участие – 1 стр. 

3.2. Опис на представените документи – 3 стр.  

3.3. Договор за учредяване на сдружение – 6 стр. 

3.4. Извлечение от търговски регистър на Кантон Берн с превид от немски. 

3.5. Техническо предложение и приложения към него – 340 стр. 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент  

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП е декларираното следното: 



„16 броя нископодови автобуси с марка Волво, модел 7900 H (Хибрид) с типово 

одобрение от страна членка на ЕС с начална дата: 04.04.2017 г. и крайна дата: 

15.09.2017 г.....; 

„14 броя нископодови автобуси с марка Волво, модел 7900 H (Хибрид) с типово 

одобрение от страна членка на ЕС с начална дата: 15.02.2018 г. и крайна дата: 

25.11.2018 г......; 

„8 броя нископодови автобуси с марка Волво, модел 7900 Е (електрически) с типово 

одобрение от страна членка на ЕС с начална дата: 15.02.2018 г. и крайна дата: 

25.11.2018 г.....; 

„2 броя нископодови автобуси с марка Волво, модел 7900 Е (електрически) с типово 

одобрение от страна членка на ЕС с начална дата: 01.01.2019 г. и крайна дата: 

14.03.2019 г......; 

По отношение на горепосочените договори не е налице съответствие със следните 

изисквания на Възложителя, част от предварително обявения критерий за подбор, тъй 

като липсва посочване на външна дължина, посочване дали доставените електрически 

автобуси са изцяло нископодови и изцяло климатизирани, каквито са изискванията на 

Възложителя, съгласно р. III.1.3 от Обявлението за обществената поръчка. 

Участникът ДЗЗД "ТРЕДЕКС - ИКАРУС 5" е декларирал като сходна доставка и 

следното: 

„10 броя електрически зарядни станции с марка Самсунг, модел XP1 03A с начална 

дата: 15.02.2018 г. и крайна дата: 15.02.2018 г..... 

По отношение на горепосочения договор не е налице съответствие с криерия за подбор, 

тъй като цитираната доставка не касае електрически автобуси и съответно не отговаря 

и на останалите изисквания на Възложителя, част от предварително обявения критерий 

за подбор, съгласно р. III.1.3 от Обявлението за обществената поръчка. 

 

Участникът в дружеството по ЗЗД „Тредекс“ ООД изрежда същите доставки, с които 

основния участник участва в процедурата, следователно по отношение на тях важат 

същите забележки, които комисията упомена по-нагоре в протокола. 

 

Решение № 2: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 



  2.1. Електронно подписан ЕЕДОП от основния участник, съобразно указанията 

дадени по-горе в протокола. 

2.2. Електронно подписан ЕЕДОП от съдружника „Тредекс“ ООД , съобразно 

съобразно направените по-горе констатации. 

 

3. Чериът Моторс АД 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на Чериът Моторс 

АД, оферта с вх. № 3/12.06.2020 г. в 12:47 часа часа и констатира, че съдържа следните 

документи: 

1. 1 бр. флаш памет с ЕЕДОП. 

2. 1 бр. флаш памет със заявление за участие и опис на представените документи. 

3. 1 бр. флаш памет с техническо предложение 

4. Документи на хартиен носител, както следва: 

4.1.Заявление за участие – 1 стр. 

4.2. Опис на представените документи – 4 стр.  

4.3. Папка № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

4.4. Папка № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

4.5. Папка № 4 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

4.6. Папка № 5 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

 

След разглеждането му комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

4. „Бозанкая Отомотив Макине Ималят Итхалят ве Ихраджат А.Ш.“: 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „Българска 

автомобилна индустрия“ ЕАД, оферта с вх. № 9/12.06.2020 г. в 16.01часа и 

констатира, че съдържа следните документи: 

1. 1 брой CD със съдържащи се на него ЕЕДОП. 

2. 1 брой диск с техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1. Опис на представените документи -  - 3 стр. 

3.2.Заявление за участие – 1 стр. 

3.3. Техническо предложение с приложения към него – 588 стр. 



След разглеждането му комисията установи, че: 

В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент.  

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП участника е е декларирал следното: „Доставка на 15 броя 

нови нископодови електрически автобуса, с дължина 16-20 м, и 15 броя зарядни 

станции към тях с начална дата: 16.05.2017 г. и крайна дата: 05.03.2019 г. ......“ 

От декларираното е видно, че не е налице съответствие със следните изисквания, част 

от предварително обявения критерий за подбор, а именно: минимум 5 (пет) от 

електробусите да са изцяло климатизирани и за същите да е било издадено типово 

одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има сключен договор с ЕС или 

Република България, който осигурява взаимно признаване на съществуващите 

изискавния или еквивалент, каквото е изискването на Възложителя, съгласно р. III.1.3 

от Обявлението за обществената поръчка. 

Освен това, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан само от упълномощено 

лице, като не става ясно има ли  други задължени лица съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП и 

кои са те. Следва участникът да представи документ (списък на задължените лица или 

декларация по чл. 41 от ППЗОП), от който да става ясно кои са задължените лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 за които комисията следва да съблюдава дали са подписали 

еЕЕДОП. 

Решение № 4: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 



4.1. ЕЕДОП електронно подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 и попълнен съобразно 

направените по-горе констатации. 

 

5. Обединение „КОНТРАКС – ЗОНСЪН СМАРТ АУТО“ 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „КОНТРАКС – 

ЗОНСЪН СМАРТ АУТО“, оферта с вх. № 5/12.06.2020 г. в 14.37часа и констатира, че 

съдържа следните документи: 

1. 1 брой CD със съдържащи се на него ЕЕДОП. 

2. 1 брой диск със сканирани документи в pdf (Заявление за участие) 

3. 1 брой диск с техническо предложение 

4. Документи на хартиен носител, както следва: 

4.1. Заявление за участие – 1 стр. 

4.2. Опис на представените документи -  - 3 стр. 

4.3. Договор за учредяване на обединение „КОНТРАКС – ЗОНСЪН СМАРТ АУТО“ – 5 

стр. 

4.4. Пълномощно 

4.5. Декларация за лицата, които представляват участника – 1 стр. 

4.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - 2 стр. 

4.7. Техническо предложение с приложения към него (част І), със съдържащо се в него 

изрично пълномощно за упълномощаване на лицето Елизабета Башева да предтавлява 

обезинението – 264 стр. 

4.8. Техническо предложение с приложения към него (част ІІ) – 591стр. 

 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В ЕЕДОП на обединението е посочен втори представляващ, упъломощен с изрично 

пълномощно, който обаче не е подписал ЕЕДОП. Същия е подписан само от 

представляващия обединението по Договор за учредяване на обединение – Николай 

Йорданов. 

Решение № 5: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

5.1. ЕЕДОП на обединението, електронно подписан и от изрично упълномощеното 

лице. 

 



6.  Консорциум “Екселор-Алфа”:  

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на Консорциум 

“Екселор-Алфа”, оферта с вх. № 6/12.06.2020 г. в 14:47 часа часа и констатира, че 

съдържа следните документи: 

1. 3 бр. дискове с ЕЕДОП. 

2. 1 бр. диск с документи на Консорциум “Екселор-Алфа” 

3. 1 бр. Диск – техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1.Заявление за участие – 1 стр. 

3.2. Опис на представените документи – 4 стр. 

3.3. Договор за консорциум и анекси към него на български език и на английски език – 

17 стр. 

3.4. Бизнес лиценз – 3 стр. 

3.5. Техническо предложение и приложения към него – от стр. 29 до стр. 309. 

 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В представения еЕЕДОП на съдружника Jiangsu Alfa Bus Co. Ltd. Комисията установи 

следната нередовност: 

Положения електронния подпис не се вижда да е на физическо лице.  

Като законен представител в еЕЕДОП е посочен Хуанг Кунда. Представен е Бизнес 

лиценз, който съдържа необходимата информация за представляващия дружеството и 

комисията приема документа за годно доказателство за представляващ съдружника. На 

ЕЕДОП на съдружника Jiangsu Alfa Bus Co Ltd обаче не е видно, че физическото лице - 

управител е положило електронен подпис върху документа. 

Решение № 6: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

6.1. ЕЕДОП на съдружника Jiangsu Alfa Bus Co Ltd, електронно подписан от лицето 

по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

 

7. "ЕУРОПЕЪН АУТОМОТИВ КОНСОРЦИУМ СЗ": 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на "ЕУРОПЕЪН 

АУТОМОТИВ КОНСОРЦИУМ СЗ", оферта с вх. № 7/12.06.2020 г. в 15:10 часа часа 

и констатира, че съдържа следните документи: 



1. 2 бр. дискове с ЕЕДОП. 

2. 1 бр. Диск – техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1.Заявление за участие – 1 стр. 

3.2. Опис на представените документи – 4 стр. 

3.3. Договор за консорциум – 15 стр. 

3.4. Бизнес лиценз – 2 стр. 

3.5. Извадка от търговски регистър Малта – 4 стр. 

3.6. Декларации по чл. 65, ал. 3 от ЗОП  - 2 бр. 

3.7. Техническо предложение и приложения към него – от стр. 29 до стр. 309. 

След разглеждането му комисията установи, че: 

Представени са ЕЕДОПИ на две юридически лица – „Глобалкар“ ООД и „ТИ ЕС ДЖИ 

СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чието правно качество не е посочено в основния 

ЕЕДОП на участника – консорциум. За юридическото лице „ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е попълнена декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, но в основния 

ЕЕДОП няма никакво отбелязване. За юридическото лице „Глобалкар“ ООД също е 

попълнена декларация по чл. 65, ал.3, но в основния ЕЕДОП го няма упоменато като 

подизпълнител или трето лице. Следва основния участник да уточни в какчеството си 

на какви участват двете юридически лица и каква е тяхното отношение към участие, 

съответно изпълнение на поръчката и това да фигурира и в основния ЕЕДОП на 

участника - консорциум. 

В представения еЕЕДОП на съдружника Кинг Лонг Юнайтед Аутомотив 

Индъстри Ко ООД. Комисията установи следното несъответствие с критериите за 

подбор: 

В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 



изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент.  

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП е декларираното следното: 

„Доставка на 2 бр. електрически автобуса с начална дата: 31.03.2019 г. и крайна дата: 

31.03.2019 г....“; 

 „Доставка на 65 бр. електрически автобуса - 12метра с начална дата: 11.10.2018 г. и 

крайна дата: 13.12.2019 г......; 

„Доставка на 2 бр. електрически автобуса с начална дата: 05.04.2018 г. и крайна дата: 

01.06.2018 г.....“. 

По отношение на горепосочените договори не е налице съответствие със следните 

изисквания на Възложителя, част от предварително обявения критерий за подбор, тъй 

като липсва посочване на външна дължина, посочване дали доставените електрически 

автобуси са изцяло нископодови и изцяло климатизирани, както и липсва посочване 

дали за доставените електрически автобуси е било издадено типово одобрение от 

страна членка на ЕС или страна, която има сключен договор с ЕС или Република 

България, който осигурява взаимно признаване на съществуващите изискавния или 

еквивалент, каквито са изискванията на Възложителя, съгласно р. III.1.3 от 

Обявлението за обществената поръчка. 

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП е декларираното и следното: 

„Доставка на 100 бр. електрически автобуси 8,5 метра с начална дата: 20.12.2017 г. и 

крайна дата: 30.12.2019 г............ 

По отношение на горепосочения договор не е налице съответствие със следните 

изисквания на Възложителя, част от предварително обявения критерий за подбор, тъй 

като декларираната дължина на електрическия автобус не отговаря на изискването: 

външната дължина да бъде минимум 12 000 мм +/– 500 мм, както и липсва информация 

дали доставените електрически автобуси са изцяло нископодови и изцяло 

климатизирани и посочване дали за доставените електрически автобуси е било 

издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има сключен 

договор с ЕС или Република България, който осигурява взаимно признаване на 

съществуващите изискавния или еквивалент, каквито са изискванията на Възложителя, 

съгласно р. III.1.3 от Обявлението за обществената поръчка. 

 



В представения еЕЕДОП на съдружника КОМЪРШЪЛ ВЕИКЪЛС ИМПОРТС 

ЛИМИТИД Комисията установи следната нередовност: 

В част II, б. „А“, б. „а“ съдружника е посочил ролята си в консорциума, както следва: 

„Съдружник, Отговорен за събиране на цялата информация от името на консорциума 

във връзка с доставката и въвеждането в експлоатация на новите превозни средства и 

свързаното с тях допълнително оборудване“. Декларираното не съответства на 

уговореното между страните съгласно Приложение 1 от Договора за консорциума, 

където са посочените следните дейности: „освобождаване от митница, техническа 

проверка преди доставка и регистрация в КАТ“. 

По отношение еЕЕДОП на третото лице/подизпълнител „Глобалкар“ ООД: 

Правната форма на третото лице/подизпълнител „Глобалкар“ ЕООД е сгрешена при 

попълване на ЕЕДОП и е отбелязана като ООД. Комисията установи това при 

извършена служебна проверка в търговския регистър. Следва юридическото лице да 

уточни правната форма под която е регистрирано, както и дела от поръчката, който ще 

изпълнява, съответно критериите за подбор, които ще покрива. 

 

Решение № 7: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

7.1. ЕЕДОП на основния участник, попълнен съобразно дадените по-горе указания. 

7.2. ЕЕДОП на съдружника Кинг Лонг Юнайтед Аутомотив Индъстри Ко ООД с 

отстранени несъответствия, съобразно указаното по-горе. 

7.3. ЕЕДОП на третото лице/подизпълнител „Глобалкар“ ЕООД съобразно 

указанията на комисията дадени по-горе. 

 

С това работата на комисията на 13.08.2020г. приключи. 

 

На 26.08.2020г. от 10:00 ч. в зала 2 в сградата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

се продължи закритото заседание на Комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на останалите документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

8. „ЕЛ БУС ТРАК ЕНД КОУЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД: 
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Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „ЕЛ БУС ТРАК 

ЕНД КОУЧ БЪЛГАРИЯ“ ООД, оферта с вх. № 8/12.06.2020 г. в 15:41 часа и 

констатира, че съдържа следните документи: 

1. 2 бр. дискове с ЕЕДОП. 

2. 1 бр. Диск – Папка заявление за участие 

3. 1 бр. флашка с техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1. Опис на представените документи – 5 стр.  

3.2. Заявление за участие – 1 стр. 

3.3. Декларации по чл. 41 от ППЗОП - на български и английски – 2 стр. 

3.4. Декларации по чл. 66, ал. 1 от ЗОП  - на български и английски – 2 стр. 

3.5. Пълномощно 

3.6. Техническо предложение и приложения към него –338 стр. 

 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В част II, б. „В“ „Информация относно използване капацитета на други субекти“ 

участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV ....“.  

Същевременно участникът е посочил в част IV, б. „в“, че ще ползва подизпълнител, 

представен е отделен еЕЕДОП на подизпълнителя, както и декларация по чл.66, ал. 1 от 

ЗОП. 

Предвид обстоятелството, участникът е декларирал, че ще ползва и трето лице, и 

подизпълнител, следва да се конкретизира правното качество на лицето, представило 

отделен еЕЕДОП - Irizar E-mobility SL. 

ЕЕДОП на основния участник е надлежно подписан. 

В представения еЕЕДОП на подизпълнителя/третото лице Irizar E-mobility SL 

Комисията установи следното несъответствие с критериите за подбор: 

В част ІV: Критерии за подбор, подизпълнителя/третото лице не е посочил изискващата 

се от Възложителя информация, указана изрично в документацията. Участникът е 

следвало да  попълни съответното поле от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 



10 нови нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент  

Вместо това, в част IV, б. „В“ от еЕЕДОП подизпълнителят е декларирал следното: 

- „Доставка на 6 броя, 100% електрически автобуси, 12 метрови, изцяло нископодови и 

изцяло климатизирани, включително доставка на батерии и зарядни станции за тях с 

начална дата: 02.10.2017 г. и крайна дата: 30.04.2018 г....“ 

- „Доставка на 2 броя, 100% електрически автобуси, 12 метрови, изцяло нископодови и 

изцяло климатизирани, включително доставка на батерии и зарядни станции за тях с 

начална дата: 05.03.2018 г. и крайна дата: 28.02.2019 г....“. 

- „Доставка на 20 броя, 100% електрически автобуси, 12 метрови, изцяло нископодови 

и изцяло климатизирани, включително доставка на батерии и зарядни станции за тях с 

начална дата: 07.01.2019 г. и крайна дата: 31.01.2020 г....“. 

От направеното описание не е видно дали за минимум 5 (пет) броя от доставените 

електрически автобуси е било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или 

страна, която има сключен договор с ЕС или Република България, който осигурява 

взаимно признаване на съществуващите изискавния или еквивалент, каквото е 

изискването на Възложителя, съгласно р. III.1.3 от Обявлението за обществената 

поръчка. 

ЕЕДОП на подизпълнителя/третото лице е надлежно подписан, предвид факта, че 

участникът представя декларация по чл. 41 от ППЗОП 

 

Решение № 8: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

8.1.ЕЕДОП на основния участник, попълнен съобразно направените по-горе 

констатации 

8.2. ЕЕДОП на подизпълнителя, попълнен съобразно направените по-горе констатации. 

 

9. „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД: 



Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „Българска 

автомобилна индустрия“ ЕАД, оферта с вх. № 9/12.06.2020 г. в 16.01часа и 

констатира, че съдържа следните документи: 

1. 2 броя CD със съдържащи се на него ЕЕДОП. 

2. Флашка със сканирани 29 броя документи, представени и на хартиен носител. 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1. Опис на представените документи -  - 4 стр. 

3.2.Декларация за задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – 3 стр. 

3.3. Заявление за участие – 1 стр. 

3.4. Техническо предложение с приложения към него – 588 стр. 

 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В част IV, б. „в“, р.„Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“ е посочено, 

че ще се ползва подизпълнител: „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КО" Лтд с дял от 

поръчката - 70,07%, което не съответства на декларираното в част II, б. „Г“, 

„Информация за подизпълнители ...“, че участникът не възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката. 

В част II, б. „В“ „Информация относно използване капацитета на други субекти“ 

участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV ....“. Предвид обстоятелството, че разделът 

касае „трети лица“ по смисъла на чл. 65 от ЗОП и че участникът е декларирал, че ще 

ползва подизпълнител, следва да се конкретизира правното качество на лицето, 

представило отделен еЕЕДОП - „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КО" Лтд. 

ЕЕДОП на участника е надлежно подписан. ЕЕДОП на подизпълнителя/третото лице 

също. Участникът е представил декларация на хартиен носител от 

подизпълнителя/третото лице, в която се декларира кои са лицата, участващи в 

управителни и надзорни органи – същите изцяло съвпадат с изписаните и подписани в 

ЕЕДОП. Комисията приема, че се касае за списък – декларация по чл. 40 ал. 3 и приема 

ЕЕДОП на подизпълнителя/третото лице за подписан. 

 

Решение № 9: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 



9.1. Нов ЕЕДОП в който изрично да се уточни правното качество на „ДЖЪНДЖОУ 

ЮЙТУН БУС КО" Лтд. Ако участника възнамерява да ползва цитираното юридическо 

лице в качеството му на трето лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП, то следва да маркира 

отговор „ДА“  на въпроса в раздел В: Информация относно използването на капацитета 

на други субекти „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и 

правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“. Ако участника възнамерява 

да ползва посоченото лице в качеството му на подизпълнител по смисъла на чл. 66 от 

ЗОП, то следва да маркира отговор „ДА“  на въпроса в раздел Г: „Икономическият 

оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката?“   

 

10 „Силвър Стар Моторс“ ЕАД: 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на „Силвър Стар 

Моторс“ ЕАД, оферта с вх. № 10/12.06.2020 г. в 16.08 часа и констатира, че съдържа 

следните документи: 

1. 1 брой CD със съдържащи се на него ЕЕДОП. 

2. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1. Заявление за участие – 1 стр. 

3.2. Опис на представените документи – 1 стр. 

3.3. Техническо предложение и приложения към него – 44 стр. 

3.4. Допълнителни документи – папка 3 

3.5. 2 бр. Папки със снимков материал. 

След разглеждането му комисията установи, че: 

В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 



изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент.   

 

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП участникът „Силвър Стар Моторс“ ЕАД е посочил 

следното: „Доставчик: EvoBus GmbH Германия. Доставени автобуси: 18 броя 

електрически градски автобуси Mercedes-Benz eCITARO (12 m) с начална дата: 

15.05.2019 г. и крайна дата: 22.09.2019 г. ....“. 

От декларираното е видно, че доставчик, изпълнител на посочения договор не е 

„Силвър Стар Моторс“ ЕАД – участник в процедурата, а EvoBus GmbH Германия. 

Предвид обстоятелството, че се касае за еЕЕДОП на участника и същият представлява 

лична декларация, то част IV, б. „В“ от еЕЕДОП следва да се попълни единствено, в 

случай че самият участник е извършил доставки от конкретния вид, съгласно указаното 

в р. III.1.3. от обявлението за обществената поръчка. 

 

В част II, б. „В“ „Информация относно използване капацитета на други субекти“ 

участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV ....“. Същевременно е представен еЕЕДОП на 

EvoBus GmbH, Германия като същият е на чужд език и не е придружен с превод на 

български език, каквото е изискването на Възложителя, съгласно р. III. “Общи 

изисквания към документите и офертите“, т.2 от Документацията за участие. Предвид 

изложеното комисията е в невъзможност да установи за какво се използва капацитета 

на декларираното трето лице в съответствие с чл.65 от ЗОП. 

 

В представения еЕЕДОП на EvoBus GmbH Комисията установи следните 

нередовности: 

Представеният еЕЕДОП е на чужд език и не е придружен с превод на български език, 

което противоречи на изискването на Възложителя, съгласно р. III. “Общи изисквания 

към документите и офертите“, т.2 от Документацията за участие, а именно: „Всички 

документи, свързани с офертата следва да бъдат на български език. Ако в офертата са 

включени документи и удостоверения/референции на чужд език, следва да са 

придружени с превод на български език“. 



Представеният еЕЕДОП не е подписан електронно от задължените лица по чл.54, ал. 2 

от ЗОП, което противоречи на изискването на Възложителя, съдържащо се в раздел IV 

“Указания за подготовка наобразците на документите и на офертите“, т. 9 от 

Документацията за участие, а именно: „Изтегленият pdf. Файл се подписва електронно 

от всички задължени лица и се прилага към офертата“. 

 

Решение № 10: 

 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 

10.1. ЕЕДОП на основния участник, с отстранени нередовности, съобразно 

уточненото от комисията по-горе в проткола. 

10.2. ЕЕДОП на третото лице EvoBus GmbH, на български език, подписан от 

лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП или декларация или друг документ от който да е 

видно, че няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и 

чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП и лицето, което подписва и е  декларатор на данните разполага 

с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на 

останалите задължени лица (съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП). 

 

11. Еурабус ГмбХ (Eurabus GmbH): 

Комисията отвори опаковката и разгледа представените документи на Еурабус ГмбХ 

(Eurabus GmbH), оферта с вх. № 10/12.06.2020 г. в 16.27 часа и констатира, че съдържа 

следните документи: 

1. 1 брой CD със съдържащи се на него ЕЕДОП. 

2. 2 бр. Дискове с техническо предложение 

3. Документи на хартиен носител, както следва: 

3.1. Пълномощно – 3 стр. 

3.2. Информационен лист – 3 стр. 

3.3. Извадка с превод от Търговски регистър, районен съд Шарлотенбург 

3.4. Опис на представените документи – 4 стр. 

3.3. Техническо предложение и приложения към него – 50стр. 

 

След разглеждането му комисията установи, че: 



 В част ІV: Критерии за подбор, участника не е посочил изискващата се от Възложителя 

информация, указана изрично в документацията. Участникът е следвало да  попълни 

съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, че през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката. Като под дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката следва да се разбира да е доставил минимум 10 нови 

нископодови електробуси, като поне 5 от електробусите да са сходни с тези от 

предмета на настоящата поръчка. Възложителят е уточнил, че ще приеме за сходни с 

тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за които е 

било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има 

сключен договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване 

на съществуващи изисквания или еквивалент. 

В част IV, б. „В“ от еЕЕДОП участникът е декларира следното: 

„Доставка на 100 броя електрически автобуси, с дължина 11.97m, изцяло нископодови, 

изцяло климатизирани, за които е било издадено типово одобрение с начална дата: 

01.02.2018 г. и крайна дата: 31.10.2018 г. ....“. 

 

От декларираното не е видно, дали типовото одобрение е от страна членка на ЕС или 

страна, която има сключен договор с ЕС или Република България, който осигурява 

взаимно признаване на съществуващите изискавния, каквото е изискването на 

Възложителя, съгласно р. III.1.3 от Обявлението за обществената поръчка. 

 

Освен това, комисията констатира, че еЕЕДОП е подписан единствено от 

упълномощения представител на дружеството. Съгласно чл. 40, т. 3 от ППЗОП обаче 

при дружество с ограничена отговорност подписват лицата по чл. 141, ал. 

2 от Търговския закон, предвид т. 7 от същия текст, в случаите по т. 1 - 7 - и 

прокуристите, когато има такива. В случая ЕЕДОП не е подписан от представляващия 

дружеството с ограничена отговорност и от прокуриста. 

 

Решение № 11: 

Участникът на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола, следва да представи: 
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11.1. ЕЕДОП електронно подписан от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ППЗОП и 

попълнен съобразно направените по-горе констатации.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Петров Николов /П/ 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Николай Стефанов Диков /П/ 

2. Климент Павлов Пенчев /П/ 

3. Митко Маринов Маринов /П/ 

4. Янко Георгиев Янков /П/ 

5. Десислава Динкова Пъкова /П/ 

6. Пламен Петров /П/ 

7. Драгомир Иванов Чайков /П/ 

8. Мария Веселинова Боянова /П/ 

9. Бояна Стоянова Делева /П/ 

10. Мирослава Сергеева Шопова /П/ 

11. Георги Кирилов Киряков  /П/ 

12. Минка Иванова Стоименова /П/ 

 

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП 


