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ПРОТОКОЛ № 8 

Днес 26.05.2015 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. 
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Изисканата от участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложението му за литрова мощност в kW/см3- Mл за 

обособена позиция № 2 е представена в определения от комисията срок. 

Комисията разгледа представената писмена обосновка и констатира: 

Участника е посочил, че за разлика от голяма част от неговите конкуренти в 

производството на 12 м автобуси, които използват дизелови двигатели с обем между 6000 и 7000 

сшЗ, Соларис Бъс & Коуч СА. е вграждал  и  сертифицирал 12 м автобус с 10 800 смЗ дизелов 

двигател на DAF - MX 11. Тази конфигурация давала възможност за по-ниско стресово 

натоварване на двигателя, което за клиента резултирало в по-равномерно износване на двигателя 

във времето, дълъг живот (по време и пробег) и избягване на чести аварии. 

Това техническо решение на компанията давало значително предимство на продукта и 

икономии за собственика в процеса на експлоатация. 

Разликата в обема на двигателя DAF - MX 11 и масово използваните 6 700 cm 3 дизелови 

двигатели на IVECO и Cummins била около 38%. При еднаква или близка максимална мощност 

на предложените двигатели на различни производители, замествайки в дадената в Методиката за 

оценка формула, разликата в показателя „Литрова мощност" се получавала с разлика от 32 - 43%, 

благодарение на значително по-големия обем на двигателя, предложен от участника. 

Предвид така представената обосновка комисията счита, че е налице обективно 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно предложено техническо решение 

изразяващо се в това, че фирмата Соларис Бъс & Коуч СА. е вграждала  и  сертифицирала 12 м 

автобус с 10 800 см3 с дизелов двигател и приема представената писмена обосновка. 

Комисията допуска до оценяване на техническите предложения за обособена позиция 

2 следните участници: 

1. 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  

2.  „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 

3. „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  
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Комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения за обособена позиция 

2. 

Участникът  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 -  получава за 

обособена позиция 2 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  - 14,169 точки  

Енергийни разходи в евро ЕР = 9,262 точки 

Емисионни разходи в евро EмР = 4,907 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/- 24,906 точки; 

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

- по Подпоказател 2. Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 19,625 точки; 

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

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 2 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  - 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; 
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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/ - 20,113 точки; 

- по Подпоказател 1. Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг:  36,017 точки; 

- по Подпоказател 2. Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 19,719 точки; 

- по Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 24,715 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 2 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  - 13,956 точки  

Енергийни разходи в евро ЕР = 9,237 точки 

Емисионни разходи в евро EмР = 4,719 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/ -19,452 точки; 

- по Подпоказател 1. Специфичен разход на гориво g/kWh – Рг- 32,923 точки; 

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

- по Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 24,885 точки; 

 

Комисията е допуска до по нататъшно участие за обособена позиция 1 следните 

участници: 
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1. „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 

2. „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  

Комисията допуска до по нататъшно участие за обособена позиция 2 следните 

участници: 

1. 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  

2. „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 

3. „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  

 

Комисията реши Отварянето на Ценовите оферти и оповестяването на предлаганите цени 

на допуснатите до оценяване участници, да се проведе на 29.05.2015 г. от 11:30 часа в зала в 

сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“, гр. Стара Загора, за което на участниците да се 

изпрати съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и в същото да се  съдържат и резултатите от 

оценяването на техническото предложение. Съобщението да се публикува и в профила на 

купувача най-малко 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.  

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) 
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7. Йорданка Малешкова – (П) 

8. Георги Киряков - (П) 

9. Иван Михайлов – (П) 

10. Минка Стоименова – (П) 

 

 


