
 

 

 

 

Информация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на 

55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр.“: 
/27.07.2015 г./ 

 

 

1. На 26.06.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ в 

открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на 

обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 

градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“.  „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ 

АД – ЧЕХИЯ е участник по обособена позиция 2 и е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП с решение № 66/01.06.2015 

година. Гаранцията за участие на участника „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, представена под формата на парична сума в размер на 

264 500,00 лв. е върната по посочената от участника банкова сметка на 26.06.2015 година. 

2. На 14.07.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е освободена гаранция за участие по обособена позиция 1 на „СОР ЛИБХАВИ“ 

ООД – ЧЕХИЯ в открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите 

на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 

градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“. „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – 

ЧЕХИЯ е участник по обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и е класиран на първо място по обособена позиция 1 и на второ място по 

обособена позиция 2 с решение № 66/01.06.2015 година. Гаранцията за участие на участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, по обособена 

позиция 1 е представена под формата на банкова, в размер на 35 500,00 лв. и е върната на посочения от участника адрес на 14.07.2015 

година. Договорът за „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара 

Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена 

позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“, по обособена позиция 1 е подписан на 14.07.2015 година. 

3. На 22.07.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А.“ – ПОЛША в 

открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на 

обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 

градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“. „СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А.“ 



– ПОЛША е участник по обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП по 

обособена позиция 1 с решение № 66/01.06.2015 година. Гаранцията за участие на участника „СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А.“ – ПОЛША, по 

обособена позиция 1 е представена под формата на банкова в размер на 35 500,00 лв. и е върната на посочения от участника адрес на 

22.07.2015 година.По обособена позиция 2, участникът е определен за изпълнител. 

4. На 22.07.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е освободена гаранция за участие по обособена позиция 1 на „СИТИ 

ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА и на 24.07.2015 година на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е освободена гаранция за участие по 

обособена позиция 2 на „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА в открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 

нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр.“. „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА е участник по обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и е 

класиран на второ място по обособена позиция 1 с решение № 66/01.06.2015 година. Гаранцията за участие на участника „СИТИ 

ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА по обособена позиция 1 е представена под формата на банкова в размер на 35 500,00 лв. и е върната 

на посочения от участника адрес на 22.07.2015 година. Гаранцията за участие на участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА по 

обособена позиция 2 е представена под формата на банкова в размер на 264 500,00 лв. и е върната на посочения от участника адрес на 

24.07.2015 година. 

5. На 24.07.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET“ A.S. – 

ТУРЦИЯ в открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на 

обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 

градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“. „TEMSA GLOBAL SANAYI VE 

TICARET“ A.S. – ТУРЦИЯ е участник по обособена позиция 2 и е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП с решение № 

66/01.06.2015 година. Гаранцията за участие на участника „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET“ A.S. – ТУРЦИЯ, по обособена позиция 2 е  

представена под формата на банкова в размер на 140 000,00 EUR и е върната на посочения от участника адрес на 24.07.2015 година. 

6. На 24.07.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД“ – КНР в открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за 

нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за 

масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“.  „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН 

БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ – КНР е участник по обособена позиция 2 и е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП с 

решение № 66/01.06.2015 година. Гаранцията за участие на участника  „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ – КНР по обособена 

позиция 2 е представена под формата на банкова в размер на 264 500,00 лв. и е върната на посочения от участника адрес на 24.07.2015 

година. 

7. На 27.06.2015 година, на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП е освободена гаранция за участие на „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ ООД“ – ПОЛША  в 

открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на 



обществения транспорт в град Стара Загора“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 

градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.“.  „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ ООД“ – 

ПОЛША  е участник по обособена позиция 2 и е отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП с решение № 66/01.06.2015 

година. Гаранцията за участие на участника „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ ООД“ – ПОЛША по обособена позиция 2 е представена под формата на 

парична сума в размер на 267 424.00 лв. и е върната по посочената от участника банкова сметка на 27.06.2015 година.        

 

 

 

 

 

 

                    27.07.2014 година                          


