
ПРОТОКОЛ № 5 

 

На 18.05.2015 г. в 10:30 часа в зала в сградата 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. 

. 



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

поръчката” на участника „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 и 

констатира, че:  

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

останали изискуеми дейности от предмета на договора - 180 календарни дни. 

В „Техническото предложине“ Приложение № 3 като Важно е записано: ВАЖНО! 

Максималният срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички останали 

изискуеми дейности от предмета на договора според документацията е 15.09.2015 г., а 

най-краткият реален срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и всички останали 

изискуеми дейности от предмета на договора, според Възложителя, е 08.09.2015 г. 

Предложения, които са след 15.09.2015 г. или по-кратки от 08.09.2015 г. ще бъдат 

предложени за отстраняване от процедурата. 

Предвид предложението на участника за срок на доставка до Възложителя, а 

именно на 180 ден, като условно се приема, че договорът ще се сключи на 15.05.2015 

г., предложения срок се пада на дата  10.11.2015 г., а съгласно указанията на 

Възложителя, същия не може да бъде по дълъг от 15.09.2015 г. Относно приемането, 

че договорът ще бъде сключен на 15.05.2015 г. са налице разясненя на Възложителя 

от 23.02.2015 г. - въпрос и отговор 5, предвид обстоятелството, че е съществувало 

разминаване в посочения прогнозен срок за сключване на договора в Техническото 

предложение, където е посочен 16.03.2015 г. и в Методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите 15.05.2015 г. С отговора на поставеното запитване 

е уточнено, че условно ще се приеме, че договорът ще бъде сключен на 15.05.2015 г. 

Предложението на участника за Енергийни и емисионни разходи за целия 

експлоатационен период (ЕЕР) в евро са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 296000 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 29621,61 

№ 
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 = 0,37 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 296000 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

0,979 kg/km  0.035 €/kg 

ЕмР = 29621,61 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,43 g/km  0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

______ g/km 

Няма данни 
 0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,01 g/km  0.087 €/g 

 

 Участникът е приложил Екологична продуктова декларация на участника и 

Доклад за изпитване консумация на гориво (Стандартизирани цикли на ходовото 

изпитване SORT 1, 2 и 3) и Сертификат за типово одобрение с резултати от изпитвания. 

 

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.  

Съгласно Техническото предложение - Приложение № 3, участникът следва да приложи 

Методика за пресмятане, изчисления, копия на сертификати, протоколи от проведени тестове, 

сертификати за ЕО 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 Общо гаранционен срок за целия автобус 24 месеца и пробег 200000 км.  

 

Предложения гаранционен срок за силовите агрегати е 24 месеца  

Предложения гаранционен срок за антикорозионното покритие и 

хидроизолацията е 120 месеца и 

Предложения срок за осигуряване на резервни части след доставката на 

последния автобус е 10 години  
 

Предложените от участника технически характеристики, подлежащи на оценка са 

както следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 190,70 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,61 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,03119 

Участникът не е представил доказателства да предлаганите от него технически 

характеристики, подлежащи на оценка, а именно, декларираните:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh. 

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 

За Мощност на единица маса в кW/t – Мт:, участникът не е приложил официален 

документи за доказване на мощността на двигателя, от които комисията да вземе 

стойността за проверка на декларираната стойност на мощност на единица маса 

За показателя за Литрова мощност в кW/cm3 – Мл:, участникът не е представил 

документи от официални органи доказващи мощността на двигателя. Данни 

необходими на комисията за проверка на декларираната - Литрова мощност в 

кW/cm3 



 

Под посочените показатели на оценка Възложителя е записал, че 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; 

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

В Образец на оферта – в график на доставка е записано, автобусите ще бъдат 

доставени 50 бр. между 150-180 дни след потвърждение на поръчката, дори и да се 

приеме че доставката ще бъде извършена на 150 ден, същия се пада на дата 11.10.2015 г., 

дата след заложената от Възложителя като максимален срок за изпълнение на 

дейностите по поръчката - 15.09.2015 г. 

Участникът е приложил текстова част – обяснителна записка към предложението за 

автобусите; вид и описание на интериорното оборудване и обзавеждане на автобуса, 

техническите му характеристики, предложение относно останалите изискуеми с техническата 

спецификация данни, характеристики и изисквания. 

Участникът е декларирал височината на пода, но не са налице данни в приложените 

чертежи или друго доказателство, относно стъклата на автобусите от приложените чертежи е 

видно, че само някои са отваряеми - 2 от 5 от лява страна и 2 от 4 от дясна страна – 

отваряеми. Няма данни за общия брой пътници нито в декларацията, нито в друг документ 

представен от участника. Участникът е декларирал само наличието на предно стъкло, но не са 

налице данни  дали е тонирано едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) 

монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема), 

обстоятелства заложени от Възложителя като изисквания към автобусите; 

Графична част – схема на оборудването, обзавеждането и разположение на 

седалките, размери на превозното средство и други по преценка на участника; 

Участникът е приложил 2 чертежа, от които не е виден размера на светлия отвор на 

вратите, височината на пода, разпределението на цялото оборудване и обзавеждане. 

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 декларирал в Декларация, че ще проведе обучение на 5 автобусни 

шофьора и 2 сервизни и управленски лица  в рамките на 180 дни след подписване на 

договора, в гр. Стара Загора в базата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и че 

четири седмици преди началото на обучението ще изпрати програма и детайли.  

В Образец Оферта е посочил, че ще бъде планирано 10 дни преди доставката на 

първия автобус.  

Участникът не е приложил график и програма на обучението. 

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация: 

„Обучение: 

Определеният за изпълнител участник трябва да проведе обучение на автобусните 

шофьори и сервизните специалисти за правилното обслужване, експлоатация и ремонт на 

автобусите. Обучението трябва да се проведе преди доставката на всяка партида от автобуси. 

Изпълнителят следва да поеме всички разходи свързани с транспорт, дневни, квартирни и 

обучение на всеки от обучаваните.  

Участниците трябва да предложат примерна подходяща програма за обучение. 

Изпълнителят трябва да проведе обучение на наличните шофьори на „Оператор на 

градски транспорт” (посочени от Възложителя), които ще управляват доставените автобуси 

в учебен център на изпълнителя или на производителя на автобусите. Обучаваните трябва да 

придобият практически знания как да управляват автобусите и как различните системи в 

автобуса работят и си взаимодействат. 

Изпълнителят трябва да проведе обучение, в учебен център на производителя, на 

наличния обслужващ и сервизен персонал на „Оператор на градски транспорт” (посочени 

от Възложителя), за да бъде осигурена поддръжката и ремонта на доставените автобуси 

според изискванията на производителя. Обучаваните трябва да придобият знания за 

използване на доставеното оборудване за диагностика, софтуер и др., правилната поддръжка 

и ремонт на всички системи в доставените автобуси. 

Всички обучения да се провеждат на български език. 

Брой служители на „Оператор на градски транспорт”, подлежащи на обучение: 

 Автобусни шофьори:                            50 бр. 



 Обслужващ, сервизен и ръководен персонал:  10 бр.» 

Участикът не е представил  списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати. 

Участникът е представил Доклад изпитване съгласно SORT (SORT 1, 2 и 3); 

Екологична продуктова декларация на Темса; 

Участникът е представил Доклад от изпитвания SORT 3 от стр. 196 до 208 и 

Участникът е представил Сертификат за типово одобрение на превозното средство с анекс 

VIII с резултатите от WHTC тест . 

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 изискуемите от Възложителя посочени в „Техническата 

предложение“ - Приложение № 3 доказателства и несъответствие с изискванията на 

Възложителя на представеното от участника Техническо предложение: 

1. Предложението на участника за срок на доставка до Възложителя, а именно на 180 ден, 

като условно се приема, че договорът ще се сключи на 15.05.2015 г., предложения срок се пада 

на дата  10.11.2015 г., се явява по дълъг от заложения от Възложителя максимален срок за 

изпълнение на дейностите - 15.09.2015 г. 

2. 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.   

3. Участникът е декларирал височината на пода, но не са налице данни в приложените 

чертежи или друго доказателство, относно стъклата на автобусите от приложените чертежи е 

видно, че само някои са отваряеми - 2 от 5 от лява страна и 2 от 4 от дясна страна – отваряеми. 

4. Няма данни за общия брой пътници нито в декларацията, нито в друг документ 

представен от участника. Участникът е декларирал само наличието на предно стъкло, но не са 

налице данни  дали е тонирано едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) 

монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема), обстоятелства 

заложени от Възложителя като изисквания към автобусите. 

5. 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.  

6. Декларирано, е че ще проведе обучение на 5 автобусни шофьора и 2 сервизни и 

управленски лица, в гр. Стара Загора в базата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и 

че четири седмици преди началото на обучението ще изпрати програма и детайли, при 

изскване на Възложителя посочено в Техническата спецификация за обучение на Автобусни 

шофьори: 50 бр. и Обслужващ, сервизен и ръководен персонал: 10 бр.» и в учебен център на 

изпълнителя или на производителя на автобусите. 

7. Участникът не е приложил график и програма на обучението. 

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

агрегати. 

 

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

поръчката” на участника „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 и констатира:  

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

останали изискуеми дейности от предмета на договора - 15.09.2015 г. или 124  календарни 

дни  

Предложението на участника за Енергийни и емисионни разходи за целия 

експлоатационен период (ЕЕР) в евро са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 290848 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 30551,16 

№ 
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 = 0,36356 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 290848 



2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

0,966 kg/km  0.035 €/kg 

ЕмР = 30551,16 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,660 g/km  0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

0,230 g/km  0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 

0,01435 

g/km 
 0.087 €/g 

 

Участникът е приложил Сертификат за ЕО одобрение на типа с резултати от 

изпитвания и Протокол от тест стандартизирани цикли за пътни тестове.  

 

 

Участникът не е приложил изисканите в към техническото предложение и 

съгласно чл. 26а от ЗОП методиката за пресмятане, както и последващите 

изчисления, доказващи данните посочени в таблицата.  

 

Съгласно Техническото предложение - Приложение № 3, участникът следва 

да приложи Методика за пресмятане, изчисления, копия на сертификати, протоколи от 

проведени тестове, сертификати за ЕО 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.  



 

Предложените от участника гаранционни срокове са както следва: 

 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 12 месеца и пробег 100000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 

300000 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 10 години. 
  

1. Предлаганите от участника технически характеристики, подлежащи на 

оценка са както следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 203 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,333 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 30,45 

Относно предлагани технически характеристики, подлежащи на оценка:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: ..............;   

Участникът е представил само превод на сертификат за типово одобрение на 

семейство двигател, но не и заверено копие на сертификата. От така представения превод 

и изхождайки от Сертификата за типово одобрение на автобуса, Комисията констатира, 

разлика в декларирания специфичен разход на гориво - 203 g/KWh, а в съответния превод 

на сертификат за типово одобрение на семейство двигател на стр. 165 от предложението  

за специфичен разход на гориво при максималната мощност при 2100 оборота е посочена 

стойността от 209.51 g/KWh. 

 За Мощност на единица маса в кW/t – Мт, участникът не е представил  

доказателство за бруто тегло - Данните за мощност на двигателя и пълна маса (тегло) 

са необходими за проверка на декларираната Мощност на единица маса в кW/t. 

За Литрова мощност в кW/cm3 – Мл не са налице доказателства (документи 

от  официални органи) с които се доказва обема на двигателя, стойност необходима за 

изчисляване на литровата мощност. 



 Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническото 

предложение - Приложение № 3 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; 

- работния обем Vдв. (cm3) на двигателя; 

Текстова част – Участникът е приложил обяснителна записка с предложение за 

автобусите с описание на интериор, обзавеждане и всичко необходимо съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. 

Графична част – схема на оборудването, обзавеждането и разположение на 

седалките, размери на превозното средство и други по преценка на участника - 

Участникът е приложил един чертеж 

Всички параметри на стойности изисквани от Възложителя са декларирани в 

текстова част предложение за изпълнение на поръчката, но в единствения приложен 

чертеж „Схема на оборудването, обзавеждането и разположение на седалките, размери на 

превозното средство и други“ са посочени размери единствено за ширината на свелия 

отвор на вратите и разстоянието между седалките, като числата на размерите относно 

светлия отвор на вратите са нечетливи и комисията няма как да установи 

съответствието на предложението на участника с изискванията на Възложителя – относно 

светлия отвор на вратите 

Относно размерите на превозното средство - дължина, ширина и височина липсват 

данни (размери) в приложения чертеж и документи на официални органи които ги 

доказват. 

Не са представени документи, графични материали или каталози с които се 

доказва изпълнение на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация 

на Възложителя по отношение на: габаритни размери, тегло и натоварвания на оси, 

височина на пода и стъпалата, характеристики и наличие на отопление, вентилация, 

климатизация и др. 

Относно мощността на двигателя е декларирал 209 kW , а в В сорт 3 е посочена 

стойност - 204 kW 

Участникът е приложил Сертификат  за ЕО одобрение на типа 



Представен е само превод на сертификат за типово одобрение на семейство 

двигател, но  не и заверено копие на сертификата. 

 

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 изискуемите от Възложителя 

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

1. Участникът не е приложил изисканите в документацията, техническото 

предложение и съгласно чл. 26а от ЗОП методиката за пресмятане, както и 

последващите изчисления, доказващи данните посочени в таблицата.   

2. Участникът не е представил Графична част – схема на оборудването, 

обзавеждането и разположение на седалките, размери на превозното средство и други 

по преценка на участника доказващи габаритни размери, тегло и натоварвания на оси, 

височина на пода и стъпалата, характеристики и наличие на отопление, вентилация, 

климатизация и др. 

3. Участникът не е представил доказателства (приложени чертежи и документи 

на официални органи които ги доказват) относно светлия отвор на вратите и размерите 

на превозното средство - дължина, ширина и височина липсват данни (размери) в 

приложения чертеж и документи на официални органи които ги доказват. 

4. Участникът не е приложил за доказване на стойностите на показателите 

подлежащи на оценка 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. (cm3) на двигателя; 

 

 

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

поръчката” за обособена позиция 1 на участника „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 и констатира:  



Предложения от участника срок за изпълнение на поръчката (на доставката) и 

всички останали изискуеми дейности от предмета на договора - 15.09.2015 г. или 117 

календарни дни  

Предложението на участника за Енергийни и емисионни разходи за целия 

експлоатационен период (ЕЕР) в евро са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 384800 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 38233,80 

 

№ 
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 = 0,481 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 384800 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

1,2506 

kg/km 
 0.035 €/kg 

ЕмР = 38233,80 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,67132 

g/km 
 0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

0,00249 

g/km 
 0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 

0,01224 

g/km 
 0.087 €/g 

 

 Участникът е приложил Протокол за изпитване съгласно SORT 3 и Сертификат за 

ЕО одобрение на типа с резултати от изпитвания, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 Участникът е приложил Методика за пресмятане, изчисления, копия на сертификати, 

протоколи от проведени тестове, сертификати за ЕО типово одобрение, официални 

документи или др. документи, доказващи данните посочени в таблицата. 



Участникът е предлЛИПСАТА НА ОПИСАНИЕ И ИНРФОРМАЦИЯ за 

предложението на участника ес оглед спазване разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

ожил гаранционни срокове както следва: 

 Гаранционен срок за целия автобус  

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

o Предлагам допълнителен гаранционен срок над минимално изискуемия 

гаранционен срок 12 месеца и пробег 150000 км.  

o Общо гаранционен срок за целия автобус 36 месеца и пробег 350000 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 ; 

Предлаганите от участника технически характеристики, подлежащи на оценка са както 

следва:  

- Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг: 211,00 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 8,6786 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,02789 

За доказване на стойностите на показателите участникът  е представил копия на 

Сертификат за типово одобрение на двигателя, Технически протокол за проведени тестове 

според правилото на ИКЕ № 85 и Протокол от изпитвания по SORT 3 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; 



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 програма 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 гаранционни срокове и условия 

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

и Описание на вложените материали и метод на аникорозионната защита; 

Участникът е представил Протокол за изпитване съгласно SORT 3 и Технически 

протокол  за проведени тестове според правилото на ИКЕ № 85 

Участникът е представил Сертификат за ЕО типово одобрение и Сертификат да 

одобрение на двигател, с резултати от изпитвания.  

Участникът е представил Декларация по чл. 33,ал. 4 от ЗОП, за конфиденциален 

характер на документите съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. 

Предвид гореизложеното Комисията приема, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация 

и Техническото предложение -Приложение № 3, съставляващи част от документацията за 

участие 

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) 

 


