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П Р О Т О К О Л  

 

№ 3 

 
Днес, 28.06.2019 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 
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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 

 

             В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията продължи  разглеждането и 

обсъждане на  документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Съгл. чл. 67, ал.1 от 

ЗОП при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът 

декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който 

се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При 

анализиране на приложените към офертите на участниците еЕЕДОП комисията установи 

следното: 

      1. Участници № 2 – „ЛЮДАЛ ФРИКШЪН“ ЕООД; № 3 – „АЙПАРТС“ ЕООД; № 

4 – „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; № 5 „КАРИНА Ф“ ООД; № 6 – 

„СИМЕКС-ТРАНС“ ЕООД; № 7 – „ИМАХИЖУ“ ООД; № 8 – „ЕКСПРЕС“ ООД; № 9 

– „ШИКО АДВАНС“ ООД; № 10 – „ХЕР 1“ ЕООД  и № 11 – „ПРИМОТЕК“ ООД са 

представили еЕЕДОП, в които не са попълнили част III, б. Г на е.ЕЕДОП – Специфични 

национални основания за изключване, където трябва да бъдат подробно декларирани, с 

изписване на пълния текст, липсата на основания за отстраняване  по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Вместо 

деклариране на липсата на посочените национални основания за отстраняване, участниците 

са маркирали в  част III, б. Г на е.ЕЕДОП отговор „не“, т.е. не се прилагат национални 

основания за изключване от процедурата, което е неправилно предвид изискванията на 

възложителя към личното състояние на участниците. След маркиране на отговор „да“ в  

част III, б. Г на е.ЕЕДОП ще се появи поле, в което следва да се изпише  пълния текст 

липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество, както и чл.101, ал.11 от ЗОП 

    2. Участник № 1 – „КАТИ ПРЕС“ ООД е попълнил част III, б. Г на е.ЕЕДОП, но е 

пропуснал декларирането на липса на влязла в сила присъда за престъпление по чл. 

352-353е от НК. 

      В част І, б. „А“ на е.ЕЕДОП – Информация за икономическия оператор, 

Участник № 1 е вписал името на управителя на икономическия оператор вместо името на 

дружеството-участник.  

    3.  Участник № 3 – „АЙПАРТС“ ЕООД не е попълнил част ІV, б. „В“ на  е.ЕЕДОП 

- Критерии за подбор, където следва да се декларира, че отговаря на поставения от 

възложителя критерий за подбор по „Технически и професионални способности“ - чл. 



63, ал. 1, т. 9 от ЗОП – стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на 

качеството, удостоверяващи съответствието им с изискванията на възложителя. 

     4. Участник № 6 – „СИМЕКС-ТРАНС“ ЕООД е представил 3 броя е.ЕЕДОП, 

подписани поотделно от двамата управители и от пълномощника Митко Керанов, в които 

неправилно е попълнена част ІІ, б. „Б“-информация за представителя на 

икономическия оператор, тъй като в това поле на всички еЕЕДОП е посочено името 

на пълномощника. Участникът действително може да представи отделни еЕЕДОП за 

всеки един от двамата управители и отделен еЕЕДОП за пълномощника съгл. чл. 54, ал. 3 

от ЗОП, но в част ІІ, б. „Б“ следва да се впише името на лицето, което подписва 

еЕЕДОП.  

    5. Участник № 7 – „ИМАХИЖУ“ ООД е представил еЕЕДОП във формат PDF и 

XML, но при извършената проверка на ел. подписи в ДА „Електронно управление“ 

същите не се валидираха, поради което комисията приема, че представеният   еЕЕДОП е 

неподписан от представляващите участника лица съгласно ТР – двама управители. 

Освен това представеният еЕЕДОП не е попълнен в част ІІ, б. „Б“ - информация за 

представителя на икономическия оператор.                                                    

   6. Участник № 8 - „ЕКСПРЕС“ ООД е представил еЕЕДОП, който не е попълнен в  

част ІІ, б. „Б“ - информация за представителя на икономическия оператор. 

     7. Участник № 11 – „ПРИМОТЕК“ ООД е представил еЕЕДОП, който не е попълнен 

в част ІV, б. „В“ на  е.ЕЕДОП - Критерии за подбор, където следва да се декларира, че 

отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор по „Технически и 

професионални способности“ - чл. 63, ал. 1, т .9 от ЗОП – стоките да са сертифицирани 

от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с 

изискванията на възложителя. При попълването на е.ЕЕДОП участникът неправилно е 

изтеглил поле, отнасящо се за обществена поръчка за услуги, вместо за доставка, каквато е 

настоящата обществена поръчка. 

       Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, когато по отношение на 

изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или 

да пояснят представената информация, като обстоятелствата се посочват в протокола на 

комисията. 

        Поради това комисията дава възможност на всички участници в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка  в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП -  до 5 работни дни 

от получаването на протокола на комисията, да представят нови е.ЕЕДОП, в които да 

отстранят горепосочените нередовности при попълването на еЕЕДОП, като комисията 

обръща внимание, че на „Профил на купувача“ на възложителя, на основание чл.180 от 

ЗОП е генериран и публикуван еЕЕДОП във формат PDF и XML.   

 

       В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в 

профила на купувача и в същия ден да се изпрати на всички участници в процедурата. 

      След представяне на изисканите еЕЕДОП или след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, комисията ще продължи работата си. 

      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 

....................................201…. г. 

        

 

 

 

 

      Управител:………………………..….   

       /инж. Димитър Авджиев/  

 

 

 

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

       

 

      Управител:…………….……………..….   

       /инж. Димитър Авджиев/ 

 

 


