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ПРОТОКОЛ № 7 

 

Днес 20.05.2015 г., в 10:00 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. 

Възложителя ще определи изпълнителя въз основа на критерии за оценка „икономически 

най-изгодна оферта”, при следните пет показатели: 
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1. Показател 1 - „Срок за доставка” /СД/ - с максимален брой точки 5 и относително тегло в 

комплексната оценка 5. 

Максималният брой точки получава офертата с най-кратък срок за доставка на цялото 

количество автобуси и изпълнението на останалите изискуеми от възложителя дейности 

/СДmin/ – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

краткия срок за доставка и изпълнението на останалите изискуеми от възложителя дейности:  

СД = СДmin/СДn* Z1, където: 

СДn – е срокът (в календарни дни, като условно се приема, че договорът ще се сключи на 

15.05.2015 г.) за доставка на цялото количество автобуси и изпълнението на останалите 

изискуеми от възложителя дейности, предложен от участника n; 

Сдmin. - най-краткия срок (в календарни дни, като условно се приема, че договорът ще се 

сключи на 15.05.2015 г.) за  доставка на цялото количество автобуси и изпълнението на 

останалите изискуеми от възложителя дейности, предложен от участник. 

Z1 = 5 точки е относителното тегло на показателя.  

*Забележка: Минималният срок е 110 календарни дни. Участник не може да предложи 

по-кратък срок от посочения, тъй като офертата му ще бъде предложена за отстраняване. 

 

2. Показател 2 – Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) 

в евро
1
 - максимален брой точки 15 и относително тегло в комплексната оценка 15: 

 

ЕР = (ЕР min/EPn) x Z2EP 

EмР = (EмP min/ЕмРn) x Z2EмP 

 

Точките по втория показател се получават по следната формула: 

ЕЕР = (ЕР + ЕмР)/15 х Z2, където:  

 

ЕР – енергийни разходи в евро; 

ЕРmin – най-ниските  енергийни разходи измежу всички оферти в евро; 

                                                           
1 Определени съгласно Директива 2009/33/ЕО на ЕП и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и 

енергийноефективни пътни превозни средства. 
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ЕРn – енергийните разходи на n-тия участник в евро; 

ЕмР – емисионни разходи в евро; 

ЕмРmin – най-ниските емисионни разходи измежду всички оферти в евро; 

ЕмРn – емисионните разходи на n-тия участник в евро; 

Z2ЕР – относително тегло на енергийните разходи: 10 точки; 

Z2EмР – относително тегло на емисионните разходи: 5 точки; 

Z2 – относително тегло на комплексния показател: 15 точки; 

 

* Забележка: 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. Методиката се определя с наредба на 

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 

3. Показател 3 – „Гаранционни срокове и срок за осигуряване на резервни части” /ГС и 

СОРЧ/ - с максимален брой точки 25 и относително тегло в комплексната оценка 25.  

 

Точките на участници се изчисляват по следните формули и правила: 

 

 Гаранционен срок за предлаганите автобуси или пробег - ГС 

Съгласно техническите спецификации участниците трябва да предложат мин. гаранционен 

срок за предлаганите автобуси 24 месеца и пробег от 200 000 км.  

Участникът следва да посочи гаранционни срокове, които са не по-малки от минималните, 

посочени в техническата спецификация. 
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Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да е по-дълъг от 12 месеца, а 

предложеният допълнителен пробег не може да е повече от 150 000 км. 

ГС = 20 х (Гn/Гnmax + Пn/Пnmax), където: 

Гn – бр. месеци над минимално изискуемия гаранционен срок от 24 месеца, предложен от 

участника n; 

Гnmax - най дългия предложен гранционен срок в брой месеци над минимално изискуемия 

измежду всички допуснати до оценка одерти.   

Пn – предложен пробег в км. над минимално изискуемия пробег от 200 000 км., предложен 

от участника n.  

Пnmax – най- дългия предложен гаранционен пробег в км. над минимално изискуемия 

гаранционен  пробег от 200 000 км. измежду всички допуснати до оценка оферти. 

Ако всички допуснати до оценка участници са предложили допълнителен гаранционен 

срок 0 месеца и допълнителен гаранционен пробег 0 км., то горепосочената формула не се 

прилага и всички те получават 0 точки по този показател. 

 Гаранционен срок за силовите агрегати - ГССА 

ГССА = 40 х (ГССАn/ГССАmax.), където: 

ГССАn – е гаранционния срок в месеци за силовите агрегати, предложен от участника n; 

ГССАmax. - най-дългия гаранционен срок в месеци за силовите агрегати, предложен от 

участник. 

*Забележка: Минимум 24 (двадесет и четири) месеца за силовите агрегати и максимум 

36 (тридесет и шест) месеца за силовите агрегати. Участник не може да предложи по-

малък период или по-дълъг период от посочените, тъй като офертата му ще бъде 

предложена за отстраняване. 

 Гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията - ГСАХ 

ГСАХ = 10 x (ГСАХn/ГСАХmax.), където: 

ГСАХn – е гаранционният срок в месеци за антикорозионното покритие и хидроизолацията, 

предложен от участника n; 

ГСАХmax. - най-дългият гаранционен срок в месеци за антикорозионното покритие и 

хидроизолацията, предложен от участник.  

*Забележка: Минимум 120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионното покритие и 

хидроизолацията и максимум 126 (сто двадесет и шест) месеца за антикорозионното 



5 

 

покритие и хидроизолацията. Участник не може да предложи по-малък период или по-

дълъг период от посочените, тъй като офертата му ще бъде предложена за отстраняване. 

 Срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус - 

СОРЧ 

СОРЧ = 10 x (РЧn./РЧmax.), където: 

РЧn– е срокът в години за осигуряване на резервни части след доставката на последния 

автобус, предложен от участника n; 

РЧmax. - най-дългият срок в години за осигуряване на резервни части след доставката на 

последния автобус, предложен от участник. 

*Забележка: Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни 

части: минимум 10 години след последната доставка и максимум 12 години. Участник не 

може да предложи по-малък период или по-дълъг период от посочените, тъй като 

офертата му ще бъде предложена за отстраняване. 

Точките по третия показател се получават по следната формула: 

ГС и СОРЧ = (ГС + ГССА + ГСАХ+ СОРЧ)/100 х Z3, където: 

   Z3 = 25 е относителното тегло на показателя. 

4. Показател 4 - „Технически характеристики” /ТХ/ – с  максимален брой точки 25 и 

относително тегло в комплексната оценка 25: 

Оценката на техническите характеристики се получава от сборните оценки на три 

подпоказателя: 

Подпоказател 1. Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг:    

Рг = 40 x (Ргмин/Ргn); 

Рг n – специфичния разход  на  гориво  предложен от участника n;  

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

еквивалент. 

Рг мин. – най-ниският специфичен разход на гориво от всички оферти. 

      Подпоказател 2. Мощност на единица маса в кW/t – Мт:  

представлява съотношение  между максималната мощност на двигателя - P(kW) и пълната 

маса (тегло) – G (тона) на превозното средство; Мт = P/G(kW/t). 

Мт = 20 x (Мтn/Мт макс);           

Мтn –мощността на единица маса на от n-тия участник (Kw/t); 
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Мт макс - най-голямата мощност на единица тегло от всички оферти(kW/t). 

Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm
3
 – Мл:  

представлява съотношение между максималната мощност P (kW) и работния обем Vдв. 

(dm
3
) на двигателя; Мл = P/Vдв.      

Мл = 40 x (Мл мин/Млn);           

Млn – литрова мощност на n-тия участник (кW/cm
3
); 

Мл мин. - най-малката литрова мощност от всички оферти (кW/cm
3
); 

Оценката по четвъртия показател се получават по следната формула: 

TХ = (Рг + Мт + Мл)/100 х Z4, където: 

Z4 = 25 е относителното тегло на показателя. 

5. Показател 5 – „Предлагана цена” (ПЦ) - с максимален брой точки 30 и относително 

тегло в комплексната оценка 30.   

Максималният брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 30 точки. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена 

по следната формула:  

Ц =  Цmin/Цn, където:  

Цn– цената в лв., предложена от участника n; 

Цmin - минималната цена в лв., предложена от участник. 

Точките по последния, пети показател се получават по следната формула: 

ПЦ = Ц х Z5, където: 

Z5 = 30 е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексна оценка (КО) = СД + ЕЕР + ГС и СОРЧ + ТХ + ПЦ 

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т. 

 

Комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите 

участници за обособена позиция 1. 

Участникът  „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 -  получава за 

обособена позиция 1 точки, както следва: 

1. по Показател 1 - „Срок за доставка” /СД/ - 5 точки,  
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2. по Показател 2 – Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период 

(ЕЕР) в евро  - 15 точки. 

Енергийни разходи в евро ЕР = 10 точки 

Емисионни разходи в евро EмР = 5 точки  

3. по Показател 3 – „Гаранционни срокове и срок за осигуряване на резервни части” /ГС и 

СОРЧ/ 25 точки; 

Гаранционен срок за предлаганите автобуси или пробег ГС - 40 точки. 

Гаранционен срок за силовите агрегати ГССА - 40 точки. 

Гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията ГСАХ - 10 точки. 

Срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус СОРЧ - 10 

точки. 

4. по Показател 4 - „Технически характеристики” /ТХ/ - 23,631 точки; 

- по Подпоказател 1. Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг:  40  точки; 

- по Подпоказател 2. Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 18,340 точки; 

- по Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 36,185 точки; 

Участникът  „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 получава 

за обособена позиция 1 точки, както следва: 

1. по Показател 1 - „Срок за доставка” /СД/ - 5 точки,  

2. по Показател 2 – Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период 

(ЕЕР) в евро  - 14,663точки  

Енергийни разходи в евро ЕР = 9,698 точки 

Емисионни разходи в евро EмР = 4,965 точки 

3. по Показател 3 – „Гаранционни срокове и срок за осигуряване на резервни части” /ГС и 

СОРЧ/ - 25точки; 

Гаранционен срок за предлаганите автобуси или пробег ГС - 40 точки. 

Гаранционен срок за силовите агрегати ГССА - 40 точки. 

Гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията ГСАХ - 10 точки. 

Срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус СОРЧ - 10 

точки. 

4. по Показател 4 - „Технически характеристики” /ТХ/- 24,462 точки; 



8 

 

- по Подпоказател 1. Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг:  - 37,848 точки; 

- по Подпоказател 2. Мощност на единица маса в кW/t – Мт:  - 20  точки; 

- по Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: - 40 точки; 

 

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) 

 


