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П Р О Т О К О Л  
№ 1 

            

 

     Днес, 26.06.2019 година от 16:30 часа в град Стара Загора в зала на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора, кв. „Индустриален“, се състоя  заседание на 

комисията, назначена със заповед № 125/26.06.2019 година на Управителя на „Тролейбусни 

и автобусни превози“ ЕООД, за извършване подбор на участниците в процедурата, 

разглеждане  и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ И 

АВТОБУСИ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА  ПО 

15 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“,  отговарящи на изискванията на Възложителя, описани по 

всяка обособена позиция в Техническа спецификация (Приложение към документацията), 

както следва: 

Обособена позиция № 1 – Доставка на спирачни накладки за тролейбуси “Шкода-Соларис“ 

26ТR, „Соларис Тролино 12“ и автобуси „Соларис Урбино 12“ и СОР НВ18.  

Обособена позиция № 2 – Доставка на филтри за двигател на автобус „Соларис Урбино 12“. 

Обособена позиция № 3 – Доставка на филтри за въздушна и климатична система на автобуси 

„Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 4 – Доставка на филтри за двигател на тролейбуси “Шкода-Соларис“ 

26ТR.  

Обособена позиция № 5  - Доставка на огледала за автобуси „Соларис Урбино 12“, 

тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 6  - Доставка на стартерни акумулаторни батерии. 

Обособена позиция № 7 - Доставка на нагревател за парно за  тролейбуси “Шкода-Соларис“ 

26ТR и „Соларис Тролино“ 12. 

Обособена позиция № 8 - Доставка на токоснемателни четки и токоснемащи части за 

тролейбуси   “Шкода-Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 9 - Доставка на осветителни тела за автобуси „Соларис Урбино 12“ и 

тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 10 – Доставка на части за  климатична и охладителна система на 

автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 

12“.         

Обособена позиция № 11 – Доставка на части за въздушна система на автобуси „Соларис 

Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 12 – Доставка на резервни части за каросерия салон на автобуси 

„Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 13 – Доставка на кормилни щанги и сферични болтове за кормилна 

уредба на автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис 

Тролино 12“. 

Обособена позиция № 14 – Доставка на сервизен комплект за компресор на  тролейбуси  

“Шкода-Соларис“ 26ТR и  „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 15 – Доставка на резервни части и консумативи за автобус СОР HB 18 

открита с Решение № 110/03.06.2019 г., публикувано в РОП на 03.06.2019 г., уникален номер 

на поръчката 01369-2019-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 

 в състав: 

 



1. Георги Кирилов Киряков - Началник на ремонтно звено, транспорт – „Сервиз“ в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора – Председател  

2. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора - член 

3. Йорданка Малешкова Христова – правоспособен юрист – член 

 

 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 присъства представител на участника „Хер 1“ 

ЕООД, град Варна -  Иван Димитров Христов – управител на дружеството. 

 Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

 Комисията започна работа след предаване на получените оферти за участие и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на председателя на комисията. Съгласно протокола за 

предаване на получените оферти, участници в процедурата са:  
 

1. „КАТИ ПРЕС“ ООД гр. Тутракан - оферта № 1, подадена на 24.06.2019 г. в 

09:53 часа по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 

2. „ЛЮДАЛ ФРИКШЪН“ ЕООД с. Зверино - оферта № 2, подадена на 

25.06.2019 г. в 10:02 часа по обособена позиция № 1 

3. „АЙПАРТС“ ЕООД гр. София - оферта № 3, подадена на  25.06.2019 г. в 

10:04 часа по обособена позиция № 2 

4. „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Плевен - оферта № 4, 

подадена на 25.06.2019 г. в 10:25 часа по обособена позиция № 8 

5. „КАРИНА Ф“ ООД гр. София - оферта № 5, подадена на 25.06.2019 г. в 10:28 

часа по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4,  11, 13, 15 

6. „СИМЕКС - ТРАНС“ ЕООД гр. Пловдив - оферта № 6, подадена на 

25.06.2019 г. в 10:30 часа по обособена позиция № 7 

7. „ИМАХИЖУ“ ООД гр. София - оферта № 7, подадена на 25.06.2019 г. в 12:49 

часа по обособена позиция № 6 

8. „ЕКСПРЕС“ ООД гр. Стара Загора - оферта № 8, подадена на 25.06.2019 г. в 

13:41 часа по обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15 

9. „ШИКО АДВАНС“ ООД гр. София - оферта № 9, подадена на 25.06.2019 г. в 

13:55 часа по обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6, 10,11, 12 

10. „ХЕР  1“ ЕООД гр. Варна - оферта № 10, подадена на 25.06.2019 г. в 14:58 

часа по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11, 12,13, 15 

11. „ПРИМОТЕК“ ООД гр. Стара Загора - оферта № 11, подадена на 25.06.2019 г. 

в 15:40 часа по обособени позиции №№ 4, 6  

 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след получаване на списъка с участниците, 

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

Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП и предадените  оферти. 

Получените оферти са в непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, запечатани, с 

обозначения, съобразно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и изискванията в раздел VI, глава Трета от 

документацията на Възложителя.             

 При спазване на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията извърши 

отваряне на пликовете с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и оповести 

съдържанието им, както следва:   
  

1. „КАТИ ПРЕС“ ООД гр. Тутракан е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 

4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и предложението за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от 



ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

2. „ЛЮДАЛ ФРИКШЪН“ ЕООД с. Зверино е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 

4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и предложението за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

3. „АЙПАРТС“ ЕООД гр. София е представило офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 4 от 

ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

и предложението за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 

комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

4. „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Плевен е представило офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, опис и запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Спазвайки чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложението за изпълнение на поръчката. На основание 

чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник 

да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и той ги подписа. 

5. „КАРИНА Ф“ ООД гр. София е представило офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 7 броя 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 

54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и 7 броя предложения за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да 

подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

6. „СИМЕКС - ТРАНС“ ЕООД гр. Пловдив е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 

4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и предложението за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

7. „ИМАХИЖУ“ ООД гр. София е представило офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 4 от 

ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

и предложението за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП 

комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

8. „ЕКСПРЕС“ ООД гр. Стара Загора  е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 8 

броя запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки 

чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха пликовете  с надпис „Предлагани 



ценови параметри“ и 8 броя предложения за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да 

подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

9. „ШИКО АДВАНС“ ООД гр. София е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и  

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 

4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и 8 броя предложения за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да подпише 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа. 

10. „ХЕР  1“ ЕООД гр. Варна е представило офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, която съдържа 12 запечатани непрозрачни опаковки – по една  за всяка обособена 

позиция, по която участва. В отделните опаковки се съдържат документи по чл. 39, ал. 2 и 

ал. 3 от ППЗОП, опис и  запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Спазвайки чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха плика  с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и предложенията за изпълнение на поръчката. 

11. „ПРИМОТЕК“ ООД гр. Стара Загора е представило офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, която съдържа документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис и 2 

броя запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Спазвайки 

чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и 2 броя предложения за изпълнение на поръчката. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на друг участник да 

подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и той ги подписа.  

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

Комисията реши, че ще продължи работата си на закрито заседание на 27.06.2019 г. от 

16:30 ч. 

Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП.  

 

                     

    КОМИСИЯ:  1…………/п/…………………..… 

           2…………/п/……………………. 

     

           3…………/п/…………………….  

 

 

Предаден на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора  

на .......................................2019 г. 

     

      Управител:……………………………..….   

       /инж. Димитър Авджиев/  

 

 

…………................................................................................................................................ 

       

Управител:…………….……………..….   

       /инж. Димитър Авджиев/ 

 


