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ПРОТОКОЛ № 3  

Днес, 14.05.2015 г. в 10:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара 

Загора се проведе закрито заседание на комисията назначена със Заповед № 47/17.04.2015 г. на 

Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура по реда на ЗОП 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.  

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска 

политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – Директор Дирекция „Стопанска политика“ в Община Стара Загора 

2. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора. 

3. Стойка Иванова – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община Стара Загора; 

4. Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в Община 

Стара Загора 

5. Иван Филев – външен експерт; 

6. Стефан Кереков – външен експерт; 

7. Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

8. Георги Киряков - ръководител отдел в транспорта „Сервиз“ в „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

9. Иван Михайлов – автомонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора; 

10. Минка Стоименова – икономист в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара 

Загора. 

При разглеждане относно наличието и редовността на представените документи и 

информацията в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците, Комисията установи липса на 

документи и несъответствие с критериите за подбор, и други нередовности и съгласно разпоредбите 

на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, с писма с приложени протоколи от работата на комисията изх. №  584 

от 29.04.2015 г. с получател ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ АД, № 585 от 29.04.2015 г. с получател 
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ИСУБУС ООД, № 586 от 29.04.2015 г. с получател СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А., № 587 от 

29.04.2015 г. с получател TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S., № 588 от 29.04.2015 г. с 

получател ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД, № 589 от 29.04.2015 г. с получател 

ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“, № 590 от 29.04.2015 г. с получател СОР 

ЛИБХАВИ ООД, № 591 от 29.04.2015 г. с получател „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД и № 592  

от 29.04.2015 г. с получател ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ ООД изиска представянето на съответните 

документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.  

Писмата и протоколите от заседанията на комисията са изпратени по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и с препоръчано 

писмо с обратна разписка, съгласно разпоредбата на чл. 58а от ЗОП до всички участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП на 29. 

04.2015 г.  

Участниците ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ АД, ИСУБУС ООД, СОЛАРИС БЪС & КОУЧ 

С.А., TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S., ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД, СОР ЛИБХАВИ ООД, „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД и ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ ООД 

са представили изисканите от комисията документи в законоустановения и указан от Комисията 

срок от 5 работни дни от получаване на протокола (считайки за срок на получаване, датата на 

получаване на писмото с протоколите от заседанията на Комисията по електронен път при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис Участниците са потвърдили 

получаването на писмата с протоколите по ел. път на 29.04.2015 г. и 30.042015 г.  

Комисията констатира, че в Протокол № 1 от 17.04.2015 г. при изписване на съдържащите се в 

представената оферта кашони с надпис Плик № 1, 2 и 3 е допуснала техническа грешка като е 

записано кашони два с надпис Плик № 3, вместо два Плика с надпис Плик № 3 „Предлагана цена“ 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР–СТАРА ЗАГОРА“ е получил писмото с приложените 

протоколи на 04.05.2015 г. видно от известие за доставяне, а съгласно Удостоверение, издадено от 

„Български пощи“ ЕАД, участникът е получил същите на 30.04.2015 г. Същият не е представил 

изисканите от Комисията документи в законоустановения и указан от Комисията срок от 5 работни 

дни в деловодството на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, с оглед на което комисията 

предлага на Възложителя да отстрани участника ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“, 

от по нататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 от ЗОП, а именно: участник 

който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП и т. 3 на 
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чл. 69, ал. 1 който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително изисканите и представени документи 

от участниците „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. 

БЪЛГАРИЯ, СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET 

A.S. – ТУРЦИЯ, „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР, „СОР 

ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА и„ЛИДЕР 

ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША    

1. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „ИВЕКО 

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ документи и констатира, че същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

2. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „ИСУБУС“ 

ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ документи и констатира, че същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

3. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника СОЛАРИС БЪС 

& КОУЧ С.А. – ПОЛША документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

4. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „TEMSA 

GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ документи и констатира, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

5. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „ДЖЪНДЖОУ 

ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР документи и констатира, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

6. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „СОР 

ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ документи и констатира, че същите са в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

7. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „СИТИ 

ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА документи и констатира, че същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 
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8. Комисията разгледа допълнително изисканите и представени от участника „ЛИДЕР 

ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША документи и констатира, че същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Комисията допуска до по нататъшно участие в процедурата следните участници: 

1. „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, с офертата вх. № 1 от 04.03.2015 г., 12:00 

часа – подал оферта за обособена позиция 2.; 

2. „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ, с офертата вх. № 2 от 16.04.2015 г., 10:34 часа 

подал оферта за обособена позиция 2; 

3. СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, с офертата вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 часа 

подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2; 

4. „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ, с офертата вх. № 4 от 16.04.2015 

г., 13:49 часа подал оферта за обособена позиция 2; 

5. „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР, с офертата вх. № 5 от 

16.04.2015 г., 14:34 часа подал оферта за обособена позиция 2; 

6. „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, с офертата вх. № 7 от 16.04.2015 г., 15:33 часа подал 

оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2; 

7. „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА, с офертата вх. № 8 от 16.04.2015 г., 15:36 

часа подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2; 

8. „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША   с офертата вх. № 9 от 16.04.2015 г., 15:58 часа 

подал оферта за обособена позиция 2. 

Възложителят ще определи изпълнителя на настоящата обществена поръчка съгласно 

разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки въз основа на оценка на 

офертите по критерият икономически най-изгодна оферта. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ на допуснатите участници по реда на постъпване на техните оферти. 

1. Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, с офертата вх. № 1 

от 04.03.2015 г., 12:00 часа – подал оферта за обособена позиция 2 и констатира, че:  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички 

останали изискуеми дейности от предмета на договора - 08.09.2015 г. или 116 календарни дни 
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Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в 

евро на участника са следните: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 242400 € и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 24141 € 

 

№ 
показатели за 1 км 

пробег 

стойност на 

показателя 

енергийно 

съдържание на 

дизеловото 

гориво (B) 

цена на енергия 

или емисии 

оперативни и 

емисионни 

разходи през 

целия 

експлоатационен 

живот (€) 

1. 

(A) - разход на 

дизелово гориво 

(l/ km) 

(съгласно условия за 

изпитване SORT3) 

A =0,303 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР =242400 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

0,791 kg/km  0.035 €/kg 

ЕмР = 24141 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,427 g/km  0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

0,003 g/km  0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,007 g/km  0.087 €/g 

 

Участникът е приложил Доклад от изпитване на разход на гориво съответно 2009 SORТ 

цикли (SORT 1, 2 и 3). 

 

 

 

 Участникът не е приложил изисканите към техническото предложение rи 

съгласно чл. 26а отЗОП методика за пресмятане, както и последващите изчисления, 

доказващи данните посочени в таблицата.  

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в техническтото предложение, 

като забележка е записано, че участниците следва да приложат Методика за пресмятане, 

изчисления, копия на сертификати, протоколи от проведени тестове, сертификати за ЕО 
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типово одобрение, официални документи от производителя или др. документи, доказващи 

данните посочени в таблицата. 

Същевременно както е описано в забележка в образеца на техническото 

предложени: Във връзка с прилагането на  чл. 26а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

относно прилагането на Директива 2009/33/ЕО от 23.04.2009 г. за насърчаване на чисти и 

енергийноефективни пътни превозни средства, участниците задължително предoставят като 

неразделна част от техническото си предложение изчислени енергийните и емисионни 

разходи (емисии на въглероден диоксид - CO2; емисии на азотни оксиди - NOx; прахови 

частици - PM и неметанови въглеводороди - NMHC) в Евро. Съгласно чл. 26а, ал. 3 ЗОП в 

случаите по чл. 26а, ал. 2, т. 2 ЗОП, когато аспектите и въздействието по чл. 26а,  ал. 1 ЗОП са 

представени в парично изражение се прилага методика за изчисляване на разходите за 

потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови 

въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства.  

 

Участникът е предложил гаранционни срокове както слева: 

 Гаранционен срок за целия автобус  

o Минимално изискуем гаранционен  срок – 24 месеца и пробег  200 000 км.  

o Предложения  допълнителен гаранционен срок над минимално изискуемия гаранционен 

срок от участника е 12 месеца и пробег 150 000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 350 000 км.  

Предложения гаранционен срок за силовите агрегати е 36 месеца  

Предложения гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията е 126 

месеца  и 

Предложения срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния 

автобус е 12 години.  

Предложените технически характеристики от участника, подлежащи на оценка са както 

следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 192,2 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,666 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,0312 

Участникът не е представил доказателства да предлаганите от него технически 

характеристики, подлежащи на оценка, а именно, декларираните:  
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Специфичен разход на гориво g/kWh  

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническото редложение, част от 

документацията за участие за доказване на стойностите на показателите, подлежащи на 

оценка, участникът не е представил изисканите в документацията и техническото 

предложение копия на сертификати или протоколи по отношение на специфичния разход  на  

гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно Директиви 80/1269 и 89/491 на ЕС или 

техния еквивалент – Регламент № 582/2011. Всички те третират процедурите по 

измерване мощността на дизеловите двигатели за вграждане в превозни средства от 

категория М и N 

  Относно Мощност на единица маса в кW/t липсват данни в приложение 

сертификат за ЕО одобрение на типа. В приложения Сертификат за тест за разход на 

гориво съгласно SORT цикли са налични данни единствено за мощност на двигателя, но 

не и за бруто тегло. 

Участникът е декларирал пълно тегло 18 000 кг., а същевременно в приложения 

каталог данните за теглото са 19 000 кг. (със забележка в зависимост от местните 

наредби), но не е представен официален документ доказващ общото тегло, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Данните за мощност на двигателя и пълна маса (тегло) са необходими за проверка 

на декларираната Мощност на единица маса в кW/t. 

Съгласно изискванията на Възложителя  посочени в Техническото предложение - 

Приложение № 3 за доказване на стойностите на показателите подлежащи на оценка 

участниците трябва да представят копия на сертификати или протоколи или други 

официални документи от които да са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно Директиви 

80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 

- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G (тона) на 

превозното средство; 

- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя; 

Участникът е представил Текстова част – обяснителна записка към предложението за 

автобусите, съдържаща описание на предлаганите от участника автобуси, съгласно 

техническата спецификация, отговарящи на изискванията на Възложителя; 
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Участникът е представил Графична част – чертежи, схема на оборудването, обзавеждането 

и разположение на седалките, размери на превозното средство и снимки; 

Участникът е представил график за предложените партиди/части/етапи (дейности) на 

изпълнението на доставката и график за провеждане на обучението на автобусните шофьори и 

сервизните специалисти, предложени от възложителя, за правилното обслужване, 

експлоатация и ремонт на автобусите. 

Участникът е представил списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати 

и Описание на технологията на аникорозионната защита; 

Участникът е представил Документ за изпитване на разход на гориво, съответно 2009 

SORT цикли (SORT 3); 

Участникът е представил Сертификат за ЕО типово одобрение. 

  На лице е разминаване в декларираните седящи места и общ брой места в текстовата 

част и в чертежа, но с оглед обстоятелството, че данните в текстовата част и в чертежа 

съответстват на изискванията на Възложителя, Комисията приема, че предлагания от 

участника автобус, във връзка с местата отговаря на изискванията на Възложителя.  

Предвид гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, а именно който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, 

изразяващо се в непредставяне от участника на Изискуемите от Възложителя 

доказателства посочени в „Техническата предложение“ - Приложение № 3: 

1. Участникът не е приложил изисканите към техническото предложение и съгласно чл. 

26а от ЗОП методика за пресмятане, както и последващите изчисления, доказващи данните 

посочени в таблицата - за Енергийни и емисионни разходи.  

2. За предлаганите от участника технически характеристики подлежащи на оценка 

Специфичен разход на гориво g/kWh и Мощност на единица маса в кW/t доказателства 

описани в техническата предложение, а именно: „За доказване на стойностите на 

показателите участниците трябва да представят копия на сертификати или протоколи или 

други официални документи от които да са видни: 

- специфичния разход  на  гориво  съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно Директиви 

80/1269 и 89/491 на ЕС или еквивалент; 

- максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната маса (тегло) – G (тона) на 

превозното средство; 
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- работния обем Vдв. (cm
3
) на двигателя;“ 

 

С извършването на тези действия приключи заседанието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Йордан Николов – (П) 

Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология“ в Община 

Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Росица Копривчина – (П) 

2. Мария Боянова – (П) 

3. Стойка Иванова – (П) 

4. Мирослава Шопова – (П) 

5. Иван Филев – (П) 

6. Стефан Кереков – (П) 

7. Йорданка Малешкова – (П) 

8. Георги Киряков - (П) 

9. Иван Михайлов – (П) 

10. Минка Стоименова – (П) 

 

 

 


