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„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  

гр.Стара Загора, кв.Индустриален,Тролейбусно депо 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 66 /01.06.2015 г. 

 

На основание чл. 73 от ЗОП и представените ми Протокол №1 от 17.04.2015г.,  Протокол 

№2 от 20.04.2015г., 24.04.2015г. и 27.04.2015г., Протокол № 3 от 14.05.2015г., Протокол № 4 от 

15.05.2015г., Протокол № 5 от 18.05.2015г., Протокол № 6 от 19.05.2015г., Протокол № 7 от 

20.05.2015г., Протокол № 8 от 26.05.2015г. и Протокол № 9 от 29.05.2015 г. от заседания на 

комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на 

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

процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 3/09.01.2015 г., публикувано обявление в 

регистъра на АОП на 09.01.2015 г., 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.  

 

I. ОТСТРАНЯВАМ: 

 

За обособена позиция № 1: 

1. СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША за обособена позиция 1 на основание чл. 69, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“, България за обособена позиция 1 

на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗОП. 

 

За обособена позиция № 2 

1.  „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ за обособена позиция 2 на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

2. „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ за обособена позиция 2 на основание чл. 

69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

3. „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ за обособена позиция 2 на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

4. „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР за обособена 

позиция 2 на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 
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5. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“, България за обособена позиция 2 

на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗОП; 

6. ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША за обособена позиция 2 на основание чл. 69, ал. 

1, т. 3 от ЗОП; 

 

 

II. КЛАСИРАМ 

участниците в процедурата, както следва: 

За обособена позиция № 1: 

На първо място класирам участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна оценка 

(КО) – 98,631 точки. 

На второ място класирам участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА получава 

Комплексна оценка (КО)  – 98,117 точки. 

За обособена позиция № 2: 

На първо място класирам участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША с Комплексна 

оценка (КО) – 96,378 точки. 

На второ място класирам участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна оценка 

(КО) – 95,113 точки. 

На трето място класирам участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА с 

Комплексна оценка (КО) – 91,896 точки. 

 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ 

за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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 

За обособена позиция 1: 

класираният на І-во място участник  „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна оценка 

(КО) – 98,631 точки. 

За обособена позиция 2: 

класираният на І-во място участник  СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША с 

Комплексна оценка (КО) – 96,378 точки. 

 

IV. МОТИВИ 

I. На 17.04.2015 г. в 11:00 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 
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Стара Загора се е провело заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 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. и е започнала работа след получаване на списъка с участниците и 

получените оферти до 16:00 часа на 16.04.2015 г., 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. 

Поради невъзможността на редовния член Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни 

и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора да вземе участие в заседанието, същия е бил 

заменен от резервния член Галин Герганов – ръководител отдел в транспорта „Експлоатация и 

технически“ в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

 На комисията се е представил списък на участниците заедно с подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 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 
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за масов градски транспорт: 50 бр. 

Участници в процедурата са: 

1. „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, 04.03.2015 г., 12:00 часа – подал оферта 

за обособена позиция 2; 

2. „ИСУБУС“ ООД – България, 16.04.2015 г., 10:34 часа – подал оферта за обособена 

позиция 2; 

3. СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, 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, 16.04.2015 г., 13:49 часа 

подал оферта за обособена позиция 2; 

5. „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР, 16.04.2015 г., 14:34 

часа подал оферта за обособена позиция 2; 

6. ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“ – БЪЛГАРИЯ, 16.04.2015 г., 15:30 

часа подал оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 

7. „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, 16.04.2015 г., 15:33 часа подал оферта за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2; 

8. „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА, 16.04.2015 г., 15:36 часа подал 

оферта за обособена позиция 1 и обособена позиция 2; 

9. „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША, 16.04.2015 г., 15:58 часа подал оферта за  

обособена позиция 2. 

Председателят и членовете на комисията са подписали декларации за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията е проверила присъствието на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица и е констатирала, че присъстват представители на следните участници: 

„ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД - КНР, „СИТИ ТРАНСПОРТ 

ГРУПП“ ООД - УКРАЙНА, СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ 

ООД – ПОЛША, „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД и „ИСУБУС“ ООД – България. 

Комисията е пристъпила към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

При отварянето на офертата с вх. № 1 от 04.03.2015 г. - 12:00 часа за обособена 

позиция 2 подадена от „ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ, комисията е 

установила наличието на два плика с надпис оферта – оригинал и копие, Комисията е отворила 

пликовете с надпис оферта оригинал и копие и е установила, че съдържат по три отделни 

запечатани непрозрачни плика – оригинал и три отделни запечатани непрозрачни плика – копие. 

Офертата оригинал и копие съдържат по един с надпис Плик № 1, означен и надписан в 

съответствие с изискванията на възложителя, по един с надпис Плик № 2, за обособена позиция 

2, означен и надписан в съответствие с изискванията на възложителя и един с надпис Плик № 3, 
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за обособена позиция 2, означен и надписан в съответствие с изискванията на възложителя. 

Трима от членовете на комисията и упълномощен представител на участниците са подписали 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” – оригинал и копие.  

Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – оригинал и копие от офертата 

на участника са били отворени и съдържащите се в тях документи са били подписани от трима от 

членовете на комисията. Председателят на комисията е поканил представителите на участниците 

да подпишат документите съдържащи се в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – оригинал и копие, но същите са отказали. 

Комисията е отворила пликове № 1 „Документи за подбор” – оригинал и копие от 

офертата на участника. Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат 

в Пликове №1 – оригинал и копие и е проверила съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, 

т.14 от ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 2 от 16.04.2015 г., 10:34 часа за обособена 

позиция 2 подадена от „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ, комисията е установила 

наличието на шест отделни запечатани непрозрачни плика. Един с надпис Плик № 1 - оригинал, 

означен и надписан в съответствие с изискванията на възложителя. Един с надпис Плик № 1 - 

копие, означен и надписан в съответствие с изискванията на възложителя, един с надпис Плик № 

2, за обособена позиция 2 - оригинал, един с надпис Плик № 2, за обособена позиция 2 – копие, 

означени и надписани в съответствие с изискванията на възложителя и един с надпис Плик № 3 

за обособена позиция 2 - оригинал, и един с надпис Плик № 3 за обособена позиция 2 - копие 

означени и надписани в съответствие с изискванията на възложителя.  Трима от членовете на 

комисията и представител на участниците са подписали пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” 

– оригинал и пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” - копие.  

Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – оригинал и копие от офертата 

на участника са били отворени и съдържащите се в тях документи са били подписани от трима от 

членовете на комисията. Председателят на комисията е поканил представителите на участниците 

да подпишат документите съдържащи се в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ – оригинал и копие, представител на участниците, са подписали документите 

съдържащи се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – оригинал и са отказали да 

подпишат документите в плик № 2 - копие. 

Комисията е отворила пликове № 1 „Документи за подбор” – оригинал и копие от 

офертата на участника. Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат 

в Пликове №1 – оригинал и копие и е проверила съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, 

т.14 от ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 часа за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2 подадена от СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, 

комисията установи наличието на пет отделни запечатани непрозрачни кашони, един с надпис 
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Плик № 1, означен и надписан в съответствие с изискванията на възложителя. Два с надпис Плик 

№ 2, съответно за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, означени и надписани в 

съответствие с изискванията на възложителя и два с надпис Плик № 3, съответно за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2, означени и надписани в съответствие с изискванията на 

възложителя. Трима от членовете на комисията и представител на участниците са подписали 

кашони с надпис плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 1 и за обособена 

позиция № 2. 

Комисията е отворила кашоните с надпис Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“  за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2 и е установила, че съдържат 

Класьори с документи оригинал и Класьори с документи копие, за обособена позиция 1 и за 

обособена позиция 2. Съдържащите се в класьорите оригинал и копие документи за обособена 

позиция 1 и за обособена позиция 2 са били подписани от трима от членовете на комисията. 

Председателят на комисията е поканил представителите на участниците да подпишат 

документите съдържащи се в класьори от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 – оригинал и копие, представител на участниците 

са подписали документите съдържащи се в класьори от плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката“ за обособена позиция 1 и обособена позиция 2– оригинал и са отказали да 

подпише документите копие за обособена позиция 1 и обособена позиция 2. 

Комисията е отворила кашона с надпис плик № 1 „Документи за подбор” и установила, че 

съдържа класьор с документи оригинал и класьор с документи копие. Комисията е оповестила 

документите и информацията, които се съдържат в класьори с документи - оригинал и копие от 

Плик №1 и е проверила съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 4 от 16.04.2015 г., 13:49 часа за обособена 

позиция 2 подадена от „TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ, комисията е 

установила наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика, означени и надписани в 

съответствие с изискванията на възложителя. Трима от членовете на комисията и упълномощен 

представител на участниците са подписали плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена 

позиция 2.  

Комисията е отворила Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена 

позиция 2 и е установила, че съдържа Папка с документи - оригинал и Папка с документи – 

копие. Съдържащите се в папките с документи –оригинал и копие документи поставени в Плик 

№ 2 са били подписани от трима от членовете на комисията. Председателят на комисията е 

поканил представителите на участниците да подпишат документите съдържащи се в папктите - 

оригинал и копие от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, представител на 

участниците е подписал документите съдържащи се в папката с документи – оригинал от плик № 

2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и са отказали да подпишат документите копие. 

Комисията е отворила плик № 1 „Документи за подбор” и е установила, че съдържа папка 
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с документи и информация - оригинал и папка с документи и информация - копие от офертата на 

участника. Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат в папките с 

документи – оригинал и копие от Плик №1 и е проверила съответствието им със списъка по 

чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 5 от 16.04.2015 г., 14:34 часа за обособена 

позиция 2 подадена от „ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР, 

комисията е установила наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика, означени и 

надписани в съответствие с изискванията на възложителя. Трима от членовете на комисията и 

упълномощен представител на участниците са подписали плик № 3 с надпис „Предлагана цена” 

за обособена позиция 2.  

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 2 от офертата 

на участника е бил отворен и съдържащите се в него документи са били подписани от трима от 

членовете на комисията. Председателят на комисията е поканил представителите на участниците 

да подпишат документите съдържащи се в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, 

представител на участниците е подписал документите съдържащи се плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“  

Комисията е отворила плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на участника. 

Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат в Плик №1 – оригинал 

и копие и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

  При отварянето на офертата с вх. № 6 от 16.04.2015 г., 15:30 часа за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2 подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА 

ЗАГОРА“ – БЪЛГАРИЯ, комисията е установила наличието на пет отделни запечатани 

непрозрачни плика, едни с надпис Плик № 1, означен и надписан в съответствие с изискванията 

на възложителя. Два с надпис Плик № 2, съответно за обособена позиция 1 и обособена позиция 

2, означени и надписани в съответствие с изискванията на възложителя и два с надпис Плик № 3, 

съответно за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, означени и надписани в съответствие с 

изискванията на възложителя.Трима от членовете на комисията и представител на участниците 

са подписали плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 1 и за обособена 

позиция № 2. 

Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 1 и 

обособена позиция 2 от офертата на участника са били отворени и съдържащите се в тях 

документи са били подписани от трима от членовете на комисията. Председателят на комисията 

е поканил представителите на участниците да подпишат документите съдържащи се в пликове № 

2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, 

представител на участниците е подписал документите съдържащи се пликове № 2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 1 и обособена позиция 2. 

Комисията е отворила плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на участника. 



8 

 

Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат в Плик №1 и провери 

съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

  При отварянето на офертата с вх. № 7 от 16.04.2015 г., 15:33 часа за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2 подадена от „СОР ЛИБХАВИ ООД – ЧЕХИЯ“, комисията е 

установила наличието на шест отделни запечатани непрозрачни плика, два с надпис Плик № 1, за 

обособена позиция 1 и за обособена позиция 2, означени и надписани в съответствие с 

изискванията на възложителя. Два с надпис Плик № 2, съответно за обособена позиция 1 и 

обособена позиция 2, означени и надписани в съответствие с изискванията на възложителя и два 

с надпис Плик № 3, съответно за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, означени и 

надписани в съответствие с изискванията на възложителя. Трима от членовете на комисията и 

упълномощен представител на участниците  са подписали пликове № 3 с надпис „Предлагана 

цена” за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

Комисията е отворила Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

обособена позиция 1 и обособена позиция 2 и е констатирала, че съдържат папки с документи – 

оригинали и папки с документи – копия. Съдържащите се документи в папките с документи – 

оригинали и папките с документи – копия за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 са били 

подписани от трима от членовете на комисията. Председателят на комисията е поканил 

представителите на участниците да подпишат документите съдържащи се в папките с документи 

– оригинали и папките с документи – копия от пликове № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, представител на участниците е 

подписал документите съдържащи се в папките с документи от пликове № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2  - оригинали и е 

отказал да подпише документите съдържащи се в папките с документи копие за обособена 

позиция 2 и е подписал само първа страница на документите съдържащи се в папките с 

документи копие за обособена позиция 1. 

Комисията е отворила пликове № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2 и е установила, че съдържат папки с документи и информация – 

оригинал и папки с документи и информация – копие от офертата на участника. Комисията е 

оповестила документите и информацията, които се съдържат в папки с документи и информация 

– оригинал и папки с документи и информация – копие от Пликове №1 за обособена позиция № 1 

и обособена позиция № 2 и е проверила съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от 

ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 8 от 16.04.2015 г., 15:36 часа за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2 подадена от „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – 

УКРАЙНА, комисията е установила наличието на шест отделни запечатани непрозрачни плика, 

два с надпис Плик № 1, за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2, означени и надписани 

в съответствие с изискванията на възложителя. Два с надпис Плик № 2, съответно за обособена 
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позиция 1 и обособена позиция 2, означени и надписани в съответствие с изискванията на 

възложителя и два с надпис Плик № 3, съответно за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, 

означени и надписани в съответствие с изискванията на възложителя. Трима от членовете на 

комисията и упълномощен представител на участниците  са подписали пликове № 3 с надпис 

„Предлагана цена” за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

Комисията е отворила Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за 

обособена позиция 1 и обособена позиция 2, и е установила, че съдържат папка с документи - 

оригинал и папка с документи копие. Съдържащите се документи в папка с документи - оригинал 

и папка с документи копие от Пликове № 2 за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 са 

били подписани от трима от членовете на комисията. Председателят на комисията е поканил 

представителите на участниците да подпишат документите съдържащи се в папки с документи - 

оригинал и папки с документи копие от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за 

обособена позиция 1 и обособена позиция 2, представител на участниците е подписал 

документите съдържащи се в папки с документи - оригинал от плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2– оригинал и е 

отказал да подпише документите, съдържащи се в папка с документи - копие. 

Комисията е отворила пликове № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2 от офертата на участника и е установила, че съдържат папки с документи 

оригинал и папки с документи копие. Комисията е оповестила документите и информацията, 

които се съдържат в папки с документи оригинал и папки с документи копие от Пликове №1 за 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 – оригинал и копие и е проверила 

съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

При отварянето на офертата с вх. № 9 от 16.04.2015 г., 15:58 часа за обособена 

позиция 2 подадена от „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША , комисията е установила 

наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика, означени и надписани в съответствие с 

изискванията на възложителя. Трима от членовете на комисията и упълномощен представител на 

участниците са  подписали плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособена позиция № 2. 

Комисията е отворила Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена 

позиция 2 и е установила, че съдържа папка с документи оригинал и папка с документи копие от 

офертата на участника. Съдържащите се в папка с документи оригинал и в папка с документи 

копие документи са били подписани от трима от членовете на комисията. Председателят на 

комисията е поканил представителите на участниците да подпишат документите съдържащи се в 

папка с документи оригинал и папка с документи копие от плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 2, представител на участниците е подписал 

документите съдържащи се в папка с документи оригинал от плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 2 и е отказал да подпише документите 

съдържащи се в папка с документи копие. 
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Комисията е отворила плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на участника и е 

установила, че съдържа папка с документи и информаци оригинал и папка с документи и 

информация копие. Комисията е оповестила документите и информацията, които се съдържат в 

папка с документи и информаци оригинал и папка с документи и информация копие от Плик № 1 

и е проверила съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

С извършването на тези действия е приключила публичната част от заседанието на 

комисията.  

На 20.04.2015 г. в 13:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 

47/17.04.2015 г. 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 е заседавала 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. 

        Констатации на комисията, относно наличието и редовността на представените 

документи и информацията в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците. 
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I. Документи 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. След 

извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Участникът е представил Извлечение от Търговски регистър при Окръжен съд в 

Храдец кралове на чешки език  и в превод на български език, но същото не е представен в 

официален превод, съгласно изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, 

съгласно която когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 

от ЗОП се представя в официален превод. 

Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Участникът е представил Декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП ОТ Силвиян Кристиян Блес, в качеството 

си на Председател на борда на директорите, Кристофор Жозеф Анна Брейне, в качеството му на 

заместник председател на борда на директорите, Жан – Пиер Андре Понсети, в качеството му на 

член на борда на директорите, Либор Дубек, в качеството му на регионален мениджър на 

английски език и в превод на български език  - подписани и подпечатани, но същите не са в 

съответствие с изискването на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно Чуждестранните юридически и 

физически лица да удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът „ИВЕКО 

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ е чуждестранно юридическо лице, а текстът на 

представените декларации е съгласно българското законодателство и доколкото визираните 

обстоятелства, подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на 

които води до носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицата следва 

да декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларациите следва да 

бъде съобразен със законодателството на държавата, в които са установени. 

3. Участникът е представил списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12  - подписан и 

подпечатан, но от същия не става ясно за предложения от участника експерт „Транспорт“,  дали е 
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завършил Висше образование в областта на транспорта, 

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчка и указанията 

към участниците относно Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за 

техническите му възможности и квалификация, т. 2 Изисквания към екипа за изпълнение 

на поръчката независимо дали се участва за една или за двете обособени позиции:  

«Минималният брой лица в екипа е 3 (трима) – ръководител и двама ключови 

експерти. ………. 

За Експерт „Транспорт“: 

o Висше образование в областта на транспорта и опит в реализацията на поне 1 доставка 

на автобуси или тролейбуси или еквивалентни моторни превозни средства, както и опит в 

провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти). 

Участникът доказва това изискване с представяне на списък с лицата, които ще отговарят 

за изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на 

поръчката (Приложение № 12); 

 

Предвид така направените констатации, комисиятае  решила: 

 

Решение № 1: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, участникът 

„ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ да представи в деловодство, в сградата на 

Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 

работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи Извлечение от Търговски регистър при Окръжен съд в 

Храдец кралове на чешки език  и в превод на български език, в официален превод, съгласно 

изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Участникът да представи Декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП от Силвиян Кристиян Блес, в качеството 

си на Председател на борда на директорите, Кристофор Жозеф Анна Брейне, в качеството му на 

заместник председател на борда на директорите, Жан – Пиер Андре Понсети, в качеството му на 

член на борда на директорите, Либор Дубек, в качеството му на регионален мениджър на 

английски език и в превод на български език  - подписани и подпечатани удостоверяващи 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на 
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държавата, в които са установени /текста на декларациите следва да бъдат съобразени със 

законодателството на държавата, в която лицата са установени/. 

3. Участникът да представи списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12  - подписан и 

подпечатан, от който да е видно, че предложения от участника експерт „Транспорт“  е завършил 

Висше образование в областта на транспорта, 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

 

II. Документи на участника „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ, с офертата 

вх. № 2 от 16.04.2015 г., 10:34 часа подал оферта за обособена позиция 2. След извършената 

проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, 

комисията е констатирала, че: 

1. Участникът е представил списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12 подписан, но 

неподпечатан.  

2. От представения годишен финансов отчет за 2014г. не е видно, че участника 

разполага с финансови ресурси в размер не по-малко от 529 000.00 (петстотин двадесет и девет 

хиляди) лева. От представеният отчет за финансовото състояние е видно, че дружеството 

разполага с „Пари и парични еквиваленти“ в размер на 121 000 лв.  

 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 2: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, участникът 

„ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ да представи в деловодство, в сградата на 

Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 

работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12 – подписан и 

подпечатан. 

2. Участникът да представи доказателства от където да е видно, че разполага с финансови 
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ресурси в размер не по-малко от 529 000.00 (петстотин двадесет и девет хиляди) лева. Когато по 

обективни причини участникът не може да представи искания от възложителя документ посочен 

в обявлението и указанията за участие, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

 

III. Документи на участника 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. 

След извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Участинкът е приложил списък списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението 

на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12 – подписан и 

подпечатан, но от същия не е видно, че експертът предложен за  Ръководител екип притежава 

опит в провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти). 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 3: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, участникът 

СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША да представи в деловодство, в сградата на 

Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 

работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи списък списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението 

на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката - Приложение № 12 – подписан и 

подпечатан, от който да е видно, че експертът предложен за  Ръководител екип притежава опит в 

провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

С извършването на тези действия е приключило заседанието. 

На 24.04.2015 г. в 10:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 
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47/17.04.2015 г. 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 е заседавал 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. 

IV. Документи 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. След 

извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Участникът е представил Списък на документите, и информацията съдържащи се в 

офертата - Приложение № 2.1, но същият не е подписан; 

2. Участникът е представил Заверени копия на: Справка за актуалност на регистрирана 

фирма от Търговска палата, гр. Адана, Република Турция, справка за актуалност на  действаща 

фирма от Търговска палата , гр. Адана, Република Турция, данъчна таблица от Министерство на 

финансите Република Турция – на турски език и превод на български език;- ИМА само печат 

вярно с оригинал без подпис, но същите не са представени в официален превод, съгласно 
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изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, съгласно която когато 

участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в 

официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

3. Участникът е представил Оторизирани подписи и правомощия на лицата с 

оторизирани подписи с нотариална заверка – заверено копие на турски език в превод на 

български език но същите не са представени в официален превод, съгласно изискванията на 

възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, съгласно която когато участникът в 

процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се 

подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален 

превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

4. Участникът е представил Решение на Управителния съвет на „Темса глобал санаий ве 

тиджарет аноним ширкети“ за разпределение на задълженията между членовете на управителния 

съвет и Решение за подновяване на оторизирани подписи – превод на български език но същите 

не са представени в официален превод, съгласно изискванията на възложителя и разпоредбата на 

чл. 56, ал. 4 от ЗОП, съгласно която когато участникът в процедура е чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът 

по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

5. Участникът е представил Свидетелство за регистрирана и оповестяване на фирма и 

Декларация регистрация регистрирана и оповестяване на фирма от Търговска палата, гр. Адана, 

Република Турция – заверено копие на турски език и в превод на български език но същите не са 

представени в официален превод, съгласно изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 

56, ал. 4 от ЗОП, съгласно която когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по 

ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи; 
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6. Участникът е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП  - Приложение № 6 от Мехмет Аджар 

Коджаер (Mehmet Acar Kosaer), в качеството му на международен директор Маркетинг и 

продажби на английски език и в превод на български език, но същата не е в съответствие с 

изискването на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно Чуждестранните юридически и физически лица да 

удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът „TEMSA 

GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ е чуждестранно юридическо лице, а текстът на 

представената декларация е съгласно българското законодателство и доколкото визираните 

обстоятелства, подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на 

които води до носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицето следва 

да декларира обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларацията следва да 

бъде съобразен със законодателството на държавата, в което е установено. 

6.1. Участникът не е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП  - Приложение № 6 за лицата 

представляващи дружеството, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП и съгласно документа представен от 

участника с Оторизирани подписи и правомощия на лицата с оторизирани подписи; 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

7. Участникът е представил Заверени копия на нотариално заверено пълномощно  и 

списък на оригиналните подписи на ръководителите на турски език и в превод на български език, 

но същото не е в оригинал и не съдържа волеизявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата, съгласно изискванията на 

Възложителя посочени в Обявление за поръчка и указанията към участниците в раздел 

Съдържание на офертата, Съдържанието на Плик № 1.  

„Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното 

следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 
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волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата.“ 

8. Участникът е представил доказателство за извършена доставка – Референция, но от 

същата не става ясно какъв е периода на извършената доставка и дружеството, което я е 

извършило;  

9. Участникът е представил Списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката  - Приложение № 12 - на 

английски език и в превод на български език – подписан и подпечатан, но от същия не е видно че 

експертът предложена за Ръководител екип притежава опит в провеждане на обучение на 

персонал (шофьори и сервизни специалисти), както и за Експерт „Транспорт“, че притежава опит 

в провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти); 

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчка и указанията 

към участниците относно Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за 

техническите му възможности и квалификация, т. 2 Изисквания към екипа за изпълнение 

на поръчката независимо дали се участва за една или за двете обособени позиции:  

«Минималният брой лица в екипа е 3 (трима) – ръководител и двама ключови 

експерти. ………. 

За Ръководител екип:  

Образование:  

o Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или 

„бакалавър“ в областта на инженерните науки (машинен инженер или инженер на двигатели с 

вътрешно горене или еквивалент) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, 

в еквивалентна на посочената област;  

Общ професионален опит:  

o минимум 5 години, свързани с изпълнение и/или ръководство на проекти/доставки в 

областта на моторните превозни средства;  

Специфичен професионален опит: 

o опит в управление/координиране на доставка на автобуси или тролейбуси или 

еквивалентни моторни превозни средства, както и опит в провеждане на обучение на 

персонал (шофьори и сервизни специалисти). 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

За Експерт „Транспорт“: 

o Висше образование в областта на транспорта и опит в реализацията на поне 1 доставка 

на автобуси или тролейбуси или еквивалентни моторни превозни средства, както и опит в 

провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти). 
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Участникът доказва това изискване с представяне на списък с лицата, които ще отговарят 

за изпълнението на поръчката с посочване на образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на 

поръчката (Приложение № 12); 

10. Участникът е представил Заверено копие на Сертификат TS EN ISO 9001:2008 на 

английски език и в превод на български език и приложения към сертификата на турски и в 

превод на български, но същия не е валиден; 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 4: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, участникът 

„TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S. – ТУРЦИЯ да представи в деловодство, в 

сградата на Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара 

Загора в срок 5 работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи Списък на документите, и информацията съдържащи се в 

офертата - Приложение № 2.1, - подписан; 

2. Участникът да представи Заверени копия на: Справка за актуалност на регистрирана 

фирма от Търговска палата, гр. Адана, Република Турция, справка за актуалност на  действаща 

фирма от Търговска палата , гр. Адана, Република Турция, данъчна таблица от Министерство на 

финансите Република Турция в официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

3. Участникът да представи Оторизирани подписи и правомощия на лицата с 

оторизирани подписи и нотариалната им заверка в официален превод 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

4. Участникът да представи Решение на Управителния съвет на „Темса глобал санаий ве 

тиджарет аноним ширкети“ за разпределение на задълженията между членовете на управителния 

съвет и Решение за подновяване на оторизирани подписи в официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

5. Участникът е представил Свидетелство за регистрирана и оповестяване на фирма и 

Декларация регистрация регистрирана и оповестяване на фирма от Търговска палата, гр. Адана, 

Република Турция в официален превод. 
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 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи; 

6. Участникът да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП  - Приложение № 6 от Мехмет Аджар 

Коджаер (Mehmet Acar Kosaer), удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 

от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която е установен /текста на декларацията 

следва да бъде съобразена със законодателството на държавата, в която лицето е установено/; 

 6.1.Участникът да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП  - Приложение № 6 за лицата 

представляващи дружеството, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП и съгласно документа представен от 

участника с Оторизирани подписи и правомощия на лицата с оторизирани подписи; 

7. Участникът да представи Пълномощно на лицето, подписващо офертата 

(оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 

представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 

негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата.“; 

8. Участникът да представи доказателство за извършена доставка от която да е видно 

какъв е периода на извършената доставка и дружеството, което я е извършило; 

9. Участникът да представи Списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния 

опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката  -Приложение № 12 – от който да 

е видно че експертът предложена за Ръководител екип притежава опит в провеждане на обучение 

на персонал (шофьори и сервизни специалисти), както и за Експерт „Транспорт“, че притежава 

опит в провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти); 

10. Участникът да представи Заверено копие на валиден Сертификат TS EN ISO 9001:2008 

на английски език и в превод на български език и приложения към сертификата на турски и в 

превод на български. 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

V. Документи 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 
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позиция 2. След извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Участникът е представил Нотариално заверен препис на Лиценз за дейност  - на 

китайски и английски език и в превод на български език; 

Комисията е направила проверка в Списъка на преводачи в страницата на МВнР на лицето 

извършило превода на  Нотариално заверен препис на Лиценз за дейност  - на китайски и 

английски език и в превод на български език и е установила, че дружеството преводач има 

сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Участникът е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) –Приложение № 6 от Танг 

Юйсян, в качеството му на управител на английски и на български език – подписана и 

подпечатана, но същата не е в съответствие с изискването на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно 

Чуждестранните юридически и физически лица да удостоверяват, че за тях не са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът „ДЖЪНДЖОУ 

ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД е чуждестранно юридическо лице, а текстът на 

представената декларация е съгласно българското законодателство и доколкото визираните 

обстоятелства, подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на 

които води до носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицето следва 

да декларира обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларацията следва да 

бъде съобразен със законодателството на държавата, в която е установено; 

3.Участникът е представил сертификат ISO/TS 16949:2009 

Комисията е извършила проверка относно представения сертификат ISO/TS 16949:2009 на 

страницата на Български институт за стандартизация и е установила, че „тази техническа 

спецификация съвместно с ISO 9001:2008 определя изискванията за системата за управление на 

качеството при проектирането, разработването, производството и, когато е приложимо, при 

използването и предоставянето на следпродажбени услуги, свързани с продуктите от 

автомобилния сектор. Тази техническа спецификация е приложима за организационни 

структури, които имат серийнно производство и производство на резервни части, където 

продуктите се определят от клиента. Поддържащите функции, намиращи се на 

местоположението на производството в организационната структура или на отделени 

местоположения (като центрове за изследване и проектиране, централно управление и 

дистрибуторски центрове) са неразделна част от одита на място, доколкото те в момента 
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подпомагат дейността в организационната структура. Те обаче не могат да получат отделна 

сертификация за съответствие с тази техническа спецификация. Тази техническа спецификация 

може да бъде прилагана за цялата верига на доставчиците в автомобилния сектор“, предвид 

което е приела представения от участника сертификат за еквивалент на ISO 9001:2008. 

 

4.Участникът е представил Банкова гаранция за участие, но същата е с по малък срок на 

валидност, същата е валидна до 30.09.2015 г. – в оригинал на английски език и в превод на 

български език. Съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обявлението за поръчка и 

указанията към участниците „Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова 

гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 

Възложителя (Приложение № 14), със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата и изрично да е посочена обособената позиция от настоящата 

обществена поръчка.“ 

 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 5: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, Участникът 

„ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ да представи в деловодство, в 

сградата на Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара 

Загора в срок 5 работни дни от получаване на протокола: 

1. В случай, че представения от участникът Нотариално заверен препис на Лиценз за 

дейност е единствения документ с идентифицираща информация за дружеството в съответствие 

със законодателството на държавата, в която участникът е установен, то същия да потвърди това 

с Декларация свободен текст.  

 В случай, че в държавата, в която участникът е установен съществуват и други документ 

с идентифицираща информация за дружеството, то участникът следва да ги представи в 

официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Участникът да представи по т. 2 от констатациите на комисията Декларация по чл. 47, 

ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 

2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП - 

Приложение № 6 от Танг Юйсян, в качеството му на управител, удостоверяваща липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която е 
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установен /текста на декларацията следва да бъде съобразена със законодателството на 

държавата, в която лицето е установено/; 

3. Участникът да представи да представи по т. 4 от констатациите на комисията Банковата 

гаранция за участие, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертата 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

 

VI. Документи на участника ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“ – 

БЪЛГАРИЯ, с офертата вх. № 6 от 16.04.2015 г., 15:30 часа подал оферта за обособена 

позиция 1 и обособена позиция 2. След извършената проверка на документите и информацията в 

плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Не са представени регистрационни документи и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен 

за участника в обединението „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. 

2. Не са представени декларации по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Приложение № 7 от Йордан 

Александров Димитров в качеството му на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и от Грегор Чипман 

в качеството му на управител на „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. 

3. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 

буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 от Йордан Александров Димитров в качеството му 

на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и представляващ обединението не е подпечатана. 

4. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 

буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 от Грегор Чипман в качеството му на управител на 

„Mirage – Nutzfahrzeuge” SA не е представена в оригинал. В т. 2а на същата фигурира името на 

Йордан Александров Димитров. Същата не е в съответствие с изискването на чл. 48, ал. 1 от 

ЗОП, а именно Чуждестранните юридически и физически лица да удостоверяват, че за тях не са 

налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 
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обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът в обединението 

„Mirage – Nutzfahrzeuge” SA е чуждестранно юридическо лице, а текстът на представената 

декларация е съгласно българското законодателство и доколкото визираните обстоятелства, 

подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на които води до 

носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицето следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларацията следва да бъде 

съобразен със законодателството на държавата, в която е установено. С оглед факта, че не са 

представени регистрационни документи за участника в обединението „Mirage – Nutzfahrzeuge” 

SA за комисията не е ясно дали декларацията следва да бъде представена и от други лица в 

съответствие с нормата на чл. 47, ал.4 от ЗОП. 

5.Не е представен попълнен списък по Приложение № 11. Съгласно обявлението и 

указанията за участие участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 (една) 

доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през 

последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на оферти, придружена от 

доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката. Представеният списък на доставките, които е извършила през 

последните 5г. CARROCERA CASTROSUA S.A. не може да се приема от комисията като 

доказателство за опит в изпълнението на минимум 1 (една) доставка на участника. Фирма 

CARROCERA CASTROSUA S.A. не фигурира в споразумението за създаване на обединение, 

нито е посочена като подизпълнител. 

6. От списъка на отговорните за поръчката лица е видно, че предложения ръководител 

екип не отговаря на поставените от Възложителя изисквания. Изискване на Възложителя е 

ръководителя екип да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” или 

„бакалавър“ в областта на инженерните науки (машинен инженер или инженер на двигатели с 

вътрешно горене или еквивалент) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, 

в еквивалентна на посочената област, а предложеният експерт притежава диплома за организация 

и икономика на производството. Също така не е видно, че притежава опит минимум 5 години, 

свързани с изпълнение и/или ръководство на проекти/доставки в областта на моторните превозни 

средства, както и че има опит в управление/координиране на доставка на автобуси или 

тролейбуси или еквивалентни моторни превозни средства, както и опит в провеждане на 

обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти). За посочения експерт „Техника и 

оборудване” не става ясно дали същия има опит в реализацията на поне 1 доставка на автобуси 

или тролейбуси или еквивалентни моторни превозни средства. За посочения експерт транспорт 

не е ясно дали същия отговаря на изискванията на Възложителя, а именно да има висше 

образование в областта на транспорта и опит в реализацията на поне 1 доставка на автобуси или 
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тролейбуси или еквивалентни моторни превозни средства, както и опит в провеждане на 

обучение на персонал (шофьори и сервизни специалисти).  

7. Не е представен Сертификат ISO 9001:2008 на никой от членовете на обединението с  

предметен обхват в областта на производството и/или доставката на автобуси. 

8. Представената банкова гаранция за участие не е по приложения в документацията за 

участие образец и съдържа клаузи различни от него. Не е ясно на името на коя компания е 

издадена гаранцията. В нея фигурира името на фирма CARROCERA CASTROSUA S.A., която не 

е участник в обединението. Валидността на представената гаранция е до 30.04.2015г. Съгласно 

изискванията на Възложителя банковата гаранция за участие следва да е със срок на валидност 

180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. 

9. Не са представени декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с 

чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по Приложение № 13 

от Йордан Александров Димитров в качеството му на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и от 

Грегор Чипман в качеството му на управител на „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. 

10. Участникът не е представил документ (удостоверение от банка или ГФО) от който да е 

видно, че същия разполага с финансови ресурси в размер не по-малко от 1 239 000.00 (един 

милион двеста тридесет и девет хиляди) лева. Съгласно обявлението и указанията за участие за 

доказване съответствието си с представеното изискване участниците представят заверено копие 

на годишния финансов отчет за 2014 г. или удостоверение от банка, от които да е видно, че 

участника разполага с посочения финансов ресурс. Съгласно обявлението и указанията за 

участие ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години 

още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът 

представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието 

съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на 

участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено 

пълномощно. Когато по обективни причини участникът не може да представи искания от 

възложителя документ посочен по-горе, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 6: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, Участникът 

ОБЕДИНЕНИЕ „АЛ КАР МИР – СТАРА ЗАГОРА“ – БЪЛГАРИЯ да представи в 

деловодство, в сградата на Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, 

гр. Стара Загора в срок 5 работни дни от получаване на протокола: 

1. Регистрационни документи и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която участникът е установен, за участника в 
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обединението „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. Същите следва да бъдат представени в официален 

превод, съгласно изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, съгласно 

която когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се 

представя в официален превод. 

 Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Декларации по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици по Приложение № 7 от Йордан Александров 

Димитров в качеството му на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и от Грегор Чипман в качеството 

му на управител на „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. 

3. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 

буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 от Йордан Александров Димитров в качеството му 

на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и представляващ обединението подписана и подпечатана. 

4. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 

буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 в оригинал, подписана и подпечатана от Грегор 

Чипман в качеството му на управител на „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA, удостоверяваща липсата 

на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен /текста на декларацията следва да бъдат съобразени със законодателството на 

държавата, в която лицето е установено/. Участника да се съобрази нормата на чл. 47, ал.4 от 

ЗОП и да прецени дали не е необходимо такава декларация да подадат и други лица. 

5. Списък по Приложение № 11 от който е видно, че участникът има опит в 

изпълнението на минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на 

обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за 

подаване на оферти, придружен от доказателство за извършената доставка под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.  

6. Списък на отговорните за поръчката лица от който е видно, че предложения екип 

отговаря на изискванията на Възложителя.  

7. Сертификат ISO 9001:2008 на някой от членовете на обединението, с предметен 

обхват в областта на производството и/или доставката на автобуси. 

8. Оригинал на банкова гаранция за участие по приложения в документацията за участие 

образец или съдържаща клаузите, посочени в него или платежно нареждане за внесена гаранция 
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за участие под формата на парична сума по посочената в обявлението и документацията за 

участие сметка. Всеки от съдружниците в обединението може да е наредител по банковата 

гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Срока на валидност на гаранцията за 

участие, в случай, че тя е банкова гаранция следва да е не по малко от 180 дни, считано от 

крайния срок за подаване на офертата. 

9. Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по Приложение № 13 от Йордан 

Александров Димитров в качеството му на управител на „Алтранс 56“ ЕООД и от Грегор Чипман 

в качеството му на управител на „Mirage – Nutzfahrzeuge” SA. 

10. Участникът да представи документ (удостоверение от банка или ГФО за 2014г.) от 

който да е видно, че същия разполага с финансови ресурси в размер не по-малко от 1 239 000.00 

(един милион двеста тридесет и девет хиляди) лева. Когато по обективни причини участникът не 

може да представи искания от възложителя документ посочен по-горе, той може да докаже 

икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме 

за подходящ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

 

VII. Документи 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. След 

извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, комисията е констатирала, че: 

1.Участникът е представил Извлечение от Търговския регистър, воден от Областен съд –

Храдец Кралове – в оригинал на чешки език и в превод на български език.  

Комисията е направила проверка в Списъка на преводачи в страницата на МВнР на лицето 

извършило превода на  Извлечение от Търговския регистър, воден от Областен съд –Храдец 

Кралове и е установила, че дружеството преводач има сключен договор с Министерството на 

външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Участникът е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по 

приложения образец към настоящата документация - Приложение № 6 от Мгр. Петър Хайек, 

Мгр. Михаил Антонин, инж. Витезслав Тимр, в качеството им на управители  иинж. Ярослав 

Трънка, в качеството му на управител и Генерален директор – подписани и подпечатани, но 

същите не са в съответствие с изискването на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно Чуждестранните 
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юридически и физически лица да удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът „СОР 

ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ е чуждестранно юридическо лице, а текстът на представените 

декларации е съгласно българското законодателство и доколкото визираните обстоятелства, 

подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на които води до 

носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицата следва да декларират 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларациите следва да бъде 

съобразен със законодателството на държавата, в която е установено. 

3. Участникът е представил Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 1 – 

оригинал и в превод на български език, но същата е с по малък срок на валидност – валидна до 

15.09.2015 г. и текстът не е съобразен с Приложение № 14 – образец на банкова гаранция за 

участие; 

4. Участникът е представил Банкова гаранция за участие за обособена позиция № 2 – 

оригинал и в превод на български език, но същата  е с по малък срок на валидност – валидна до 

15.09.2015 г. и текстът не е съобразен с Приложение № 14 – образец на банкова гаранция за 

участие 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 7: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, Участникът 

„СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ да представи в деловодство, в сградата на Тролейбусно 

депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 работни дни от 

получаване на протокола: 

1.Участникът да представи по т. 2 от констатациите на комисията Декларация по чл. 47, 

ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 

2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) –

Приложение № 6 от Мгр. Петър Хайек, Мгр. Михаил Антонин, инж. Витезслав Тимр, в 

качеството им на управители  и инж. Ярослав Трънка, в качеството му на управител и Генерален 

директор – подписани и подпечатани, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която е установен /текста на 

декларацията следва да бъдат съобразени със законодателството на държавата, в която лицата са 

установени/. 

2. Участникът да представи по т. 3 от констатациите на комисията Банкова гаранция за 
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участие за обособена позиция № 1, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата и текст съобразен с Приложение № 14 – образец на банкова гаранция 

за участие 

3. Участникът да представи по т. 4 от констатациите на комисията Банкова гаранция за 

участие за обособена позиция № 2 – със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата и текст съобразен с Приложение № 14 – образец на банкова гаранция 

за участие 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

С извършването на тези действия е приключило заседанието. 

На 27.04.2015 г. в 11:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 

47/17.04.2015 г. 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 е заседавала 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; 
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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. 

VIII. Документи на участника „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. След извършената проверка на документите и информацията в плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор”, комисията е констатирала, че: 

1. Представените регистрационни документи и идентифициращата информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен не са в 

официален превод. Съгласно изискванията на възложителя и разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от 

ЗОП, съгласно която когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на 

чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод. 

Съгласно §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е 

превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

2. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 

буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 от Игор Анатолиевич Чуркин в качеството му на 

генерален директор не е в съответствие с изискването на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, а именно 

Чуждестранните юридически и физически лица да удостоверяват, че за тях не са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени. 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът в обединението 

„Сити транспорт групп“ ООД е чуждестранно юридическо лице, а текстът на представената 

декларация е съгласно българското законодателство и доколкото визираните обстоятелства, 

подлежащи на деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на които води до 

носене на наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицето следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларацията следва да бъде 

съобразен със законодателството на държавата, в която е установено.  

3.От представеното писмо от Агрокомбанк не е видно, че участника разполага с 

финансови ресурси в размер не по-малко от 1 239 000.00 (един милион двеста тридесет и девет 

хиляди) лева. 
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Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 8: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, Участникът 

„СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУПП“ ООД – УКРАЙНА да представи в деловодство, в сградата на 

Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 

работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи Регистрационните документи и идентифициращата 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен 

в официален превод. 

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква 

„е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и 

ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) –Приложение № 6 от Игор Анатолиевич Чуркин в качеството му 

на генерален директор, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен /текста на декларацията следва да 

бъде съобразен със законодателството на държавата, в която лицето е установено/. 

3. Заверено от участника копие на годишния му финансов отчет за 2014 г. или 

удостоверение от банка от където да е видно, че разполага с финансови ресурси в размер не по-

малко от 1 239 000.00 (един милион двеста тридесет и девет хиляди) лева. Когато по обективни 

причини участникът не може да представи искания от възложителя документ посочен по-горе, 

той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който 

възложителят приеме за подходящ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

IX. Документи на участника „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША   с офертата вх. 

№ 9 от 16.04.2015 г., 15:58 часа подал оферта за обособена позиция 2. След извършената 

проверка на документите и информацията в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, 

комисията е  констатирала, че: 

1. Участникът е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП по Приложение № 6 от Яцек Пиотр Кулиг 

в качеството му на председател на УС, но същата не е в съответствие с изискването на чл. 48, ал. 

1 от ЗОП, а именно Чуждестранните юридически и физически лица да удостоверяват, че за тях не 

са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 



32 

 

Съгласно нормата на чл. 48, ал.1 от ЗОП не може да участва в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в 

която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.  С оглед факта, че участникът Лидер 

Трейдинг ООД е чуждестранно юридическо лице, а текстът на представената декларация е 

съгласно българското законодателство и доколкото визираните обстоятелства, подлежащи на 

деклариране в чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП са такива, наличието на които води до носене на 

наказателна отговорност, а тази отговорност е лична, то лицето следва да декларира 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като текста на декларацията следва да бъде 

съобразен със законодателството на държавата, в която е установено. 

2. От представената банкова референция не е видно, че участника разполага с финансови 

ресурси в размер не по-малко от 529 000.00 (петстотин двадесет и девет хиляди) лева. 

3.Посочения експерт транспорт в списъка на лицата, които ще отговарят за изпълнението 

на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя. Изискване на възложителя е същия да 

има висше образование в областта на транспорта, а от приложените документи е видно, че 

лицето е със специалност информационни дейности на инженерната работа; 

4.Участникът е представил платежно нареждане за внесена гаранция за участие. При 

направено проверка се установи, че участникът  е превел стойността за гаранцията, като 

разходите за превода са за сметка на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара 

Загора, като по този начин е намален размера на гаранцията, предвид което участникът не е 

покрил изискването за представяне на гаранция в определения в обявлението за поръчка и 

указанията към участниците размер, а именно: гаранция за участие в размер на 264 500.00 лв. 

/двеста шестдесет и четири хиляди и петстотин лева/ за Обособена позиция 2. 

 

Предвид така направените констатации, комисията е решила: 

 

Решение № 9: 

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от Закона за обществените поръчки, Участникът 

„ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША   да представи в деловодство, в сградата на 

Тролейбусно депо на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара Загора в срок 5 

работни дни от получаване на протокола: 

1. Участникът да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) –Приложение № 6 от Яцек 

Пиотр Кулиг в качеството му на председател на УС, удостоверяваща липсата на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, в която е установен 
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/текста на декларацията следва да бъдат съобразени със законодателството на държавата, в която 

лицето е установено/. 

2.Участникът да представи Заверено копие на годишния му финансов отчет за 2014 г. или 

удостоверение от банка от където да е видно, че разполага с финансови ресурси в размер не по-

малко от 529 000.00 (петстотин двадесет и девет хиляди) лева. Когато по обективни причини 

участникът не може да представи искания от възложителя документ посочен по-горе, той може 

да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който 

възложителят приеме за подходящ.  

3.Участникът да представи Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката от който е видно, че посочения експерт транспорт отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

4. Участникът да представи платежно нареждане за довнесена сума за гаранция за участие 

– достигаща стойността от 264 500.00 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди и петстотин 

лева/ за Обособена позиция 2.  

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОТ участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи 

или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

С извършването на тези действия е приключило заседанието 

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

Стара Загора се e провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 

47/17.04.2015 г. 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 е заседавала 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; 
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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 е установила 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 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 е изискала представянето на съответните документи в срок 5 работни дни от получаването 

на протокола.  

Писмата и протоколите от заседанията на комисията са били 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 
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подпис. Участниците са потвърдили получаването на писмата с протоколите по ел. път на 

29.04.2015 г. и 30.042015 г.  

Комисията е констатирала, 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 е предложила 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 чл. 69, ал. 1 който е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 

Комисията е пристъпила 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 е разгледала допълнително изисканите и представени от участника 

„ИВЕКО РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ“ АД – ЧЕХИЯ документи и е констатирала, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

2. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника 

„ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ документи и е констатирала, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

3. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника 

СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША документи и е констатирала, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

4. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника „TEMSA 

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

съответствие с изискванията на Възложителя. 

5. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника 

„ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КОМПАНИ ЛИМИТЕД“ ООД– КНР документи и е 

констатирала, че същите са в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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6. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника „СОР 

ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ документи и е констатирала, че същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

7. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника „СИТИ 

ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА документи и е констатирала, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

8. Комисията е разгледала допълнително изисканите и представени от участника 

„ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША документи и е констатирала, че същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Комисията е допуснала 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 е пристъпила към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за 

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

1. Комисията е разгледала 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 е констатирала, 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 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 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 
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(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 за предлаганите от него технически 

характеристики, подлежащи на оценка, а именно, декларираните:  

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. 
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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. (cm3) 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 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 е предложила на Възложителя да отстрани от по 

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

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, 
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изразяващо се в непредставяне от участника на Изискуемите от Възложителя доказателства 

посочени в „Техническото 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; 

- работния обем Vдв. (cm3) на двигателя;“ 

С извършването на тези действия е приключило заседанието. 

На 15.05.2015 г. в 10:30 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 

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 е заседавала 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; 
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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. 

Поради невъзможността на редовния член Йорданка Малешкова – юрист на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора да вземе участие в заседанието, същия е бил заменен от 

резервния член Галин Герганов – ръководител отдел в транспорта „Експлоатация и технически“ в 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

2. Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „ИСУБУС“ ООД, гр. София, Р. БЪЛГАРИЯ, с офертата вх. № 2 от 

16.04.2015 г., 10:34 часа подал оферта за обособена позиция 2 и е констатирала, че:  

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

останали изискуеми дейности от предмета на договора е 110 календарни дни от датата на 

сключване на договора 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в 

евро на участника са следните: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 303837 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 31251,8 

№ 
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 = 0,3798 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 303837 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

1,077 kg/km  0.035 €/kg 

ЕмР = 31251,8 
3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в (g 

/ km) 

0,28 g/km  0.0044 €/g 

4. 

количество на 

неметанови 

въглеводороди (NMHC) 

в (g/km) 

0,0465 g/km  0.001 €/g 

5. количество на прахови 0,00105  0.087 €/g 
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частици  (PM) (g/km) g/km 

 

Участникът е приложил Сертификат за изпитвания за разход на гориво, съгласно SORT 3 

Участникът е приложил методиката за пресмятане, както и последващите изчисления, 

доказващи данните посочени в таблицата, съгласно изискванията на Възложителя.  

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 12 месеца и пробег 150000 км.  

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

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: 234,3 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,46 (Мт=204/17,8) 

и Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,0304 (Мл = 204/6700) 

Участникът не е представил доказателства за предлаганите от него технически 

характеристики, подлежащи на оценка, а именно, декларираните:  

Специфичен разход на гориво g/kWh  

Съгласно изискванията на Възложителя за доказване на стойностите на показателите, 

подлежащи на оценка, участникът е необходимо да представи 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 приложения 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, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е декларирал пълно тегло 18 000 кг., но не е представен официален 

документ доказващ общото тегло. 

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

декларираната Мощност на единица маса в кW/t. 
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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; 

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, каталог и снимки; 

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

изпълнението на доставката и Програма (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 Метод 

на нанасяне на аникорозионното покритие и използваните материали; 

Участникът е представил Тестове по Стандарт SORT (SORT 3); 

Изготвен от участника проект на Сертификат за съответствие на ЕК 

Участникът е представил Сертификат за ЕО типово одобрение и Сертификат за типово 

одобрение на семейство двигатели. 

 

В предложението за изпълнение на поръчката на участника е налице разминаване за размера на 

височината на автобуса посочени в описателната част,  протокол от тестване  SORT и чертежа, но 

предвид обстоятелството, че и двете стойности съответстват на Изискванията на Възложителя 

относно височината, Комисията приема, че по отношение на височината превозното средства 

отговаря на изискванията на Възложителя 

Относно: 

теглото посочено в описателната част: (с макс. товар) в kg.: 

- max. 18 000 kg. –  

- II-ра задвижваща ос – max. 11 500 kg.  – 

Първа ос – max. 7 500 kg,  

Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - не 

повече от 340 mm. 
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Врати със светлинен отвор – 1 200 mm. 

Не са налице доказателства налични в чертежи, схеми, каталози или в официален документ, 

което е изискване на Възложителя. 

Предвид гореизложеното Комисията е предложила на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 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 посочени в 

„Техническата предложение“ - Приложение №  3: 

1. Участникът не е представил за предлаганите от участника технически характеристики 

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

доказателствата посочени 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; 

- работния обем Vдв. (cm3) на двигателя;“ 

и в непредставяне на доказателства (официални документи и чертежи, схеми) относно 

теглото посочено в описателната част: (с макс. товар) в kg.: 

- max. 18 000 kg.  

- II-ра задвижваща ос – max. 11 500 kg.  

Първа ос – max. 7 500 kg,  

Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - не 

повече от 340 mm. и светлинен отвор на вратите – 1 200 mm. 

Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 1 на участника 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 и е констатирала, че:  

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

изискуеми дейности от предмета на договора - 09.09.2015 г. или 117 календарни дни. 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в евро 

на участника са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 372000 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 35079,39 
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№ 
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 = 0,465 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 372000 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 

2) (kg/km) 

1,22295 

kg/km 
 0.035 €/kg 

ЕмР = 35079,39 

3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в 

(g / km) 

0,21176 g/km  0.0044 €/g 

4. 

Количество на общите 

емисии на 

въглеводороди (ТНС) 

в замяна на 

количество на 

неметанови 

въглеводороди 

(NMHC) в (g/km) 

0,00115g/km 

 

 

 

 

 0.001 €/g 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,00130 g/km  0.087 €/g 

 

Участникът е представил Технически доклад  за изпитване съгласно SORT (SORT 1, 2 и 3) 

Участникът е приложил Методика за пресмятане и изчисления. 

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 е 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 за антикорозионното покритие и хидроизолацията срок 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: 190,5 
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- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 8,57143 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,02214635 

За доказване на стойностите на показателите участникът е представил копие на сертификат за 

типово одобрение , Технически доклад  за изпитване, Декларация от производителя на 

двигателите, Сертификат за типово одобрение  с Приложение от които 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; 

 

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, каталог и снимки; 

Участникът е представил договор за сервизно обслужване 

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

изпълнението на доставката и План (график) за провеждане на обучението на автобусните шофьори 

и сервизните специалисти, предложени от възложителя, за правилното обслужване, експлоатация и 

ремонт на автобусите. В графика за предложените партиди/части/етапи (дейности) на 

изпълнението на доставката е отбелязано, че: „в графа „Срок на доставка“, следва да се 

разбира - в завода на производителя“ и че Единичната доставка  към Възложителя в гр. 

Стара Загора е на 126 ден. 

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 126 

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

пада на дата  17.09.2015 г., а съгласно указанията на Възложителя, същия не може да бъде по 

дълъг от 15.09.2015 г. 

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

на диагностичното оборудване, софтуер и специални инструменти за предлаганите автобуси, 

Подробни гаранционни условия за превозните средства, Условия за осигуряване на резервни части 
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и Списък на материалите използвани при изработката на шасито и каросерията на автобуса и 

технология  на аникорозионната защита; 

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

Участникът е представил Сертификати за ЕО типово одобрение и Приложения; 

Предвид гореизложеното Комисията е предложила на Възложителя да отстрани от по 

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

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

изразяващо се  в предложен срок за изпълнение на дейностите посочен в график за изпълнение 

на поръчката от участника явяващ се по-дълъг от указания от Възложителя, максималн срок 

- 15.09.2015 г. Предложения от участника срок 126 ден се пада на дата 17.09.2015 г., предвид 

което Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 2 на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША, с 

офертата вх. № 3 от 16.04.2015 г., 12:53 часа и е констатирала, че: 

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

изискуеми дейности от предмета на договора - 09.09.2015 г. или 117 календарни дни. 

Предложението за Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен период (ЕЕР) в 

евро на участника са както следва: 

ЕР – енергийни разходи в евро: 292800 и 

ЕмР – емисионни разходи в евро: 27603,56 

 

№ 
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 = 0,366 

l/km 
36 MJ/l 1.0 € /l ЕР = 292800 

2. 

количество емисии на 

въглероден двуокис в 

градски условия (CO 

2) (kg/km) 

0,96258 

kg/km 
 0.035 €/kg 

ЕмР = 27603,56 3. 

количество емисии на 

азотни окиси (NOx) в 

(g / km) 

0,16486 g/km  0.0044 €/g 

4. 

Количество на общите 

емисии на 

въглеводороди (ТНС) 

в замяна на 

0,00090g/km 

 

 

 

 0.001 €/g 
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количество на 

неметанови 

въглеводороди 

(NMHC) в (g/km) 

 

5. 
количество на прахови 

частици  (PM) (g/km) 
0,00101 g/km  0.087 €/g 

Участникът е приложил  Технически доклад за изпитване, съгласно SORT (SORT 1, 2 и 3), 

Стандартизиран тест за работни цикли. 

 

Участникът е приложил Методика за пресмятане и изчисления  

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 е 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 за антикорозионното покритие и хидроизолацията срок 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: 192,6 

- Мощност на единица маса в кW/t – Мт: 11,61111 и 

- Литрова мощност в кW/cm3 – Мл: 0,01928578 

За доказване на стойностите на показателите участникът е представил копие на 

сертификат за типово одобрение, Технически доклад  за изпитване, Декларация от 

производителя на двигателите, Сертификат за типово одобрение  с Приложение 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; 

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, каталог и снимки; 

Участникът е представил договор за сервизно обслужване 

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

изпълнението на доставката и План (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, 

Списък на диагностичното оборудване, софтуер и специални инструменти за предлаганите 

автобуси, Подробни гаранционни условия за превозните средства, Условия за осигуряване на 

резервни части и Списък на материалите използвани при изработката на шасито и каросерията на 

автобуса и технология  на аникорозионната защита; 

Участникът е представил Технически доклад от изпитване съгласно SORT (SORT 1, 2 и 3); 

Участникът е представил Сертификати за ЕО типово одобрение и Приложения; 

Предвид гореизложеното Комисията е приела, 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 е приключило заседанието. 

На 18.05.2015 г. в 10:30 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 

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 е заседавала 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; 
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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 е разгледала 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 е констатирала, 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 

цена на енергия 

или емисии 

оперативни и 

емисионни 

разходи през 
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гориво (B) 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 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.  
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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. (cm3) 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 
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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. 
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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 е предложила на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 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. 
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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 е разгледала 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 е 

констатирала, че:  

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 0,966 kg/km  0.035 €/kg ЕмР = 30551,16 
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въглероден двуокис в 

градски условия (CO 2) 

(kg/km) 

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  
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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. 

 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 
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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 е предложила на Възложителя да отстрани от по 

нататъшно участие в процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 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: 



59 

 

- 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 е разгледала 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 е констатирала, че „Техническото предложение и документите приложени в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ отговарят на изискванията на Възложителя описани в 

Техническата спецификация и Техническото предложение- Приложение № 3, част от 

документацията за участие, но предвид обстоятелството, че 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“, не се разкриват данните, документите и информацията, 

съдържащи се в плик № 2. 

С извършването на тези действия е приключило заседанието. 

На 19.05.2015 г. в 10:30 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 

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 е заседавала 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; 
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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. 

Поради невъзможността на редовните членове Росица Копривчина – Директор Дирекция 

„Стопанска политика“ в Община Стара Загора, Мария Боянова – началник отдел „Обществени 

поръчки” в Община Стара Загора и Мирослава Шопова – гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие 

и евроинтеграция“ в Община Стара Загора да вземат участие в заседанието, същите са били заменени 

от резервните членове Галин Герганов – ръководител отдел в транспорта „Експлоатация и 

технически“, Валентин Дончев - началник ремонт звено „Транспорт“ и Кирил Георгиев - 

електромонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора. 

 

Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 2 на участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ, с офертата 

вх. № 7 от 16.04.2015 г., 15:33 часа и е констатирала, че „Техническото предложение и 

документите приложени в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ отговарят на 

изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация и Техническото предложение- 

Приложение № 3, част от документацията за участие, но предвид обстоятелството, че 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“, не се разкриват данните, 

документите и информацията, съдържащи се в плик № 2. 

 

Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” за обособена позиция 1 на „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 и е констатирала, че „Техническото предложение и документите 

приложени в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ отговарят на изискванията на 

Възложителя описани в Техническата спецификация и Техническото предложение- Приложение 

№ 3, част от документацията за участие, но предвид обстоятелството, че 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“, не се разкриват данните, документите и 

информацията, съдържащи се в плик № 2. 

 

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

обособена позиция 2 на „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА, с офертата вх. № 8 
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от 16.04.2015 г., 15:36 часа и е констатирала, че „Техническото предложение и документите 

приложени в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ отговарят на изискванията на 

Възложителя описани в Техническата спецификация и Техническото предложение- Приложение № 

3, част от документацията за участие, но предвид обстоятелството, че 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“, не се разкриват данните, документите и 

информацията, съдържащи се в плик № 2. 

 

Комисията е разгледала документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „ЛИДЕР ТРЕЙДИНГ“ ООД – ПОЛША  за обособена позиция № 2 с 

офертата вх. № 9 от 16.04.2015 г., 15:58 часа подал оферта за обособена позиция 2 и е 

констатирала че част от данните, документите (липса на документи) и информацията съдържащи се 

в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката, не съотвестват на изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническото предложение – Приложение № 3, част от документацията за 

участие но предвид обстоятелството, че 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“, не се разкриват данните, документите и информацията, съдържащи се в 

плик № 2. 

Предвид несъответствието и липсата на документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката“ Комисията е предложила на Възложителя да отстрани от по нататъшно участие в 

процедурата участника  на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно който е представил 

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

 Комисията е допуснал до оценяване на техническите предложения за обособена 

позиция 1 следните участници: 

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 е  проверила за наличието на обстоятелствата по чл.70, ал. 1 от ЗОП, относно 

предложенията на участниците по обособена позиция № 2 и е констатирала, че: 

Предложението на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША за литрова 

мощност в kW/см3- Mл се е явявало с 38,00 % по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

Комисията е взела единодушно решение на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП да изиска от 

участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША да представи подробна писмена обосновка 

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

На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП комисията е определила срок от три работни дни, в който 
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участникът СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША да представи подробна писмена обосновка 

в деловодството на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД, гр. Стара Загора. 

С извършването на тези  действия е приключило заседанието на комисията. 

На 20.05.2015 г., в 10:00 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. 

Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 

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 е заседавала 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: 

 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 
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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. 

 

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

евро1 - 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; 

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 

                                                 
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. 

  



64 

 

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. 

 

2. 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. 

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. 
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 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 

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. 

3. 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). 
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Мт = 20 x (Мтn/Мт макс);           

Мтn –мощността на единица маса на от n-тия участник (Kw/t); 

Мт макс - най-голямата мощност на единица тегло от всички оферти(kW/t). 

Подпоказател 3. Литрова мощност в кW/cm3 – Мл:  

представлява съотношение между максималната мощност P (kW) и работния обем Vдв. (dm3) 

на двигателя; Мл = P/Vдв.      

Мл = 40 x (Мл мин/Млn);           

Млn – литрова мощност на n-тия участник (кW/cm3); 

Мл мин. - най-малката литрова мощност от всички оферти (кW/cm3); 

Оценката по четвъртия показател се получават по следната формула: 

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

Z4 = 25 е относителното тегло на показателя. 

4. 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 е пристъпила 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 – е  получил 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  - 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/ - 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 е получил 

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; 

- 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 е приключило заседанието. 

 

На 26.05.2015 г. в 10:00 часа в зала в сградата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

гр. Стара Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 

47/17.04.2015 г. 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 
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автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за 

масов градски транспорт: 50 бр.  

Комисията е заседавала 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. 

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 била представена в определения от комисията срок. 

Комисията е разгледала представената писмена обосновка и е констатирала: 

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. вграждал  и е  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 
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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 е счела, 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 смЗ с дизелов двигател и приема така представената писмена обосновка. 

Комисията е допуснала 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  

Комисията е пристъпила 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 -  е получил 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; 
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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 -  е получил 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; 

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 е получил 

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; 



71 

 

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

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

участници: 

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 е допуснала 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 е решила 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 се е 

изпратило съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и в което са се  съдържали и резултатите от 

оценяването на техническото предложение. Съобщението е било публикувано и в профила на 

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

С извършването на тези действия е приключило заседанието. 

На, 29.05.2015 г. в 11:30 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара 

Загора се е провело заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 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 е заседавала 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; 
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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. 

Поради невъзможност на редовните членове  Йордан Николов – Заместник кмет „Общинска 

собственост, стопанска политика, транспорт и екология“ в Община Стара Загора и Мирослава Шопова 

– гл. експерт в Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в Община Стара Загора да вземат 

участие в заседанието, същите са били заменени от резервните членове Валентин Дончев - началник 

ремонт звено „Транспорт“ и Кирил Георгиев - електромонтьор в „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, град Стара Загора. 

На заседанието е присъствал представител на участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – 

ПОЛША. 

Заседанието е било открито от Председателстващия Комисията. Критерий за оценка на 

офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Председателстващият комисията е съобщил, че в 

писмата за уведомяване за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения изпратени до 

участниците е допусната техническа грешка при изписване на оценката за обособена позиция №1 по 

показател 4 на участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ състояща се в разлика от две стотни и при 

изписване на оценките на участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА по обособена 

позиция № 2 по показател 2 състояща се в четири хилядни и е обявил резултатите от оценките на 

Техническите предложения, съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на 

допуснатите участници, и е обявил допуснатите до отваряне на ценовите предложения участници, 

Комисията е пристъпила към отваряне на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособени 

позиции № 1 и 2 и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници.  

1. Председателстващия Комисията е отворил плик № 3 за обособена позиция 2 на 

участника 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 и е установил, че същия съдържа папка с 

ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение „Копие“. Комисията е оповестила 

ценовото предложение. 
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Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр. е 26 325 450 лв. /двадесет и шест милиона триста двадесет и пет хиляди 

четиристотин и петдесет лева/ без ДДС  и 526 509 лв. /петстотин двадесет и шест хиляди 

петстотин и девет лева/ без ДДС за един брой автобус.  

2. Председателстващия Комисията е отворил пликове № 3 за обособена позиция 1 и 2 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 е установил, че всеки от пликовете съдържа 

папка с ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение „Копие“. Комисията е 

оповестила ценовите предложения за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за 

масов градски транспорт: 5 бр.: 3 373 806,75 лв. /три милиона триста седемдесет и три хиляди 

осемстотин и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС и 674 761,35 лв. /шестстотин 

седемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и един лева и тридесет и пет стотинки/ без 

ДДС за един брой автобус. 

Комисията е предложила на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го е подписал. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр.: 23 958 917,50 лв. /двадесет и три милиона деветстотин петдесет и осем 

хиляди деветстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС  и 479 178,35 лв. 

/четиристотин седемдесет и девет хиляди сто седемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ 

без ДДС за един брой автобус.  

Комисията е предложила на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го е подписал. 

3. Председателстващия Комисията е отворил пликове № 3 за обособена позиция 1 и 2 на 

участника „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 и е установил, че всеки от пликовете 

съдържа папка с ценово предложение „Оригинал“ и папка с ценово предложение „Копие“. Комисията 

е оповестила ценовите предложения за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за 

масов градски транспорт: 5 бр.: 3 491 156,55 лв. /три милиона четиристотин деветдесет и една 

хиляди сто петдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки без ДДС и 698 231,31 лв. /шестстотин 

деветдесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и тридесет и една стотинки/ без ДДС за 

един брой автобус 

Комисията е предложила на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го е подписал. 

Предлаганата от участника цена за Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов 

градски транспорт: 50 бр.: 25 230 207,50 лв. /двадесет и пет милиона двеста и тридесет хиляди 
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двеста и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС  и 504 604,15 лв. /петстотин и четири хиляди 

шестстотин и четири лева и петнадесет стотинки/ без ДДС за един брой автобус.  

Комисията е предложила на представителя на участника да подпише ценовото предложение. 

Същия го е подписал. 

С извършването на тези действия е приключила публичната част от заседанието на 

комисията. 

На, 29.05.2015 г. в 13:00 часа  в зала на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, гр. Стара 

Загора се е провело закрито заседание на комисията назначена с моя Заповед № 47/17.04.2015 г. 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 е заседавала 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 е проверила ценовите предложения на участниците по обособена позиция № 2 за 

наличието на обстоятелствата по чл.70, ал. 1 от ЗОП и не е констатирала такива. 

Комисията е пристъпила към оценка на ценовите предложения по Показател 5 – „Предлагана 

цена” (ПЦ), съобразно методиката за комплексна оценка на офертите.  
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За обособена позиция № 1: 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ е получил оценка по Показател 5 – „Предлагана 

цена” (ПЦ) – 30 точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА е получил оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 28,992 точки. 

За обособена позиция № 2: 

Участникът СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША е получил оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 27,303 точки. 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ е получил оценка по Показател 5 – „Предлагана 

цена” (ПЦ) – 30 точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА е получил оценка по Показател 5 – 

„Предлагана цена” (ПЦ) – 28,488 точки. 

Комисията е пристъпила към определяне на Комплексна оценка (КО) на участниците 

съобразно методиката за комплексна оценка на офертите.  

За обособена позиция № 1: 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ е получил Комплексна оценка (КО) – 98,631 

точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА е получил Комплексна оценка (КО)  

– 98,117 точки. 

За обособена позиция № 2: 

Участникът СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША е получил Комплексна оценка (КО) – 

96,378 точки. 

Участникът „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ е получил Комплексна оценка (КО) – 95,113 

точки. 

Участникът „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА е получил Комплексна оценка (КО) – 

91,896 точки. 

Комисията единодушно е класирала участниците в процедурата както следва: 

За обособена позиция № 1: 

На първо място е класирала участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна оценка 

(КО) – 98,631 точки. 

На второ място е класирала участника „СИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП“ ООД – УКРАЙНА 

получава Комплексна оценка (КО)  – 98,117 точки. 

За обособена позиция № 2: 

На първо място е класирала участника СОЛАРИС БЪС & КОУЧ С.А. – ПОЛША с Комплексна 

оценка (КО) – 96,378 точки. 

На второ място е класирала участника „СОР ЛИБХАВИ“ ООД – ЧЕХИЯ с Комплексна оценка 

(КО) – 95,113 точки. 




