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При провеждане на настоящата процедура, възложителят е назначил със своя Заповед 

№ 99/07.10.2019 г. и Заповед № 07/24.01.2020 г. Комисия с посочения в настоящия доклад 

състав. 

 Промени в състава на комисията по време на провеждане на процедурата са правени, 

за което е издадена и съответната Заповед № 07/24.01.2020 г.  

 

II. Кратко описание на работния процес. 

Провеждането на откритата процедура, както и работата на комисията премина при по 

следния начин:  

 На 07.10.2019 г. от 10:30 ч., в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, 

находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 се проведе първо открито заседание, на което 

присъства комисия в състав съгласно Заповед № 99/07.10.2019 г. на Възложителя. 

    Комисията е назначена със Заповед № 99/07.10.2019 г. на инж. 

– изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна за от

оценка и класиране на офертите по открита процедура с предмет: „Доставка на резервни 

части и материали за ремонт на нископодови тролейбуси модел ‘SKODA 36 Tr - 

SOLARIS”, собственост на „Градски транспорт“ ЕАД по 14 обособени позиции“. 

 На първо открито заседание, по отношение на комисията е налице необходимия 

кворум и няма законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни 

решения.  

 На първото открито публично заседание, НЕ присъстваха участниците или техни 

упълномощени представители подали оферти по процедура. На първото открито заседание 

на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП Председателят на комисията получи от 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна на 07.10.2019 г., протокол съдържащ 

данните на участниците подали оферти за участие в обществената поръчка, ведно със самите 

оферти, подадени преди изтичане на крайния срок и които са постъпили в деловодството на 

дружеството в срока за подаване на оферти.  

 Оферти подадени след крайния срок за подаване -  няма.  

 Няма върнати оферти.  

 След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти и в изпълнение чл. 51, 

ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП, за липса на свързаност, които стават неразделна част от досието на процедурата и се 

представят на Възложителя. 

Комисията на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП отвори опаковките и бе оповестено 

тяхното съдържание по реда постъпване в деловодството на дружеството, като за всеки един 

участник бе извършено описание на съдържанието в опаковките им по всяка една от 

Обособените позиции, отразено в протокола от работата на Комисията. В изпълнение на 

задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисия подписаха 

всички пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и Техническите 

предложения на участниците.  

 След извършване на тези действия на комисията, работата и в открито заседание 

приключи. 

            На 31.10.2019 г. от 13:30 ч., в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, 

находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 се проведе закрито заседание, на което 

став на назначената комисия със Заповед № 99/07.10.2019 г. на инж. 

 Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна. 

 заседание на комисията бил налице необходимия кворум и не е била 

налице законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни 

решения. 

Комисията в изпълнение на задълженията си, регламентирани в ЗОП и ППЗОП, 

продължила своята работа в закрито заседание по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и 
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критериите за подбор, поставени от Възложителя по реда на постъпване на опаковките в 

деловодството на дружеството. 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за участниците не са 

установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, които обстоятелства са подробно описани в Протокола 

от нейната работа, а именно Протокол № 2/31.10.2019 г., който е приключен на дата 

14.11.2019 г. 

 Комисията е взела решение за продължаване на своята работа в закрито в друг ден, 

на което да бъдат разгледани техническите предложения за всяка една обособена позиция на 

допуснатите участници. 

 На  22.11.2019 г. от 14:30 ч., в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, 

находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 се проведе закрито заседание, на което 

присъства пълния състав на назначената комисия със Заповед № 99/07.10.2019 г. на инж. 

 Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна. 

На закритото заседание на комисията е бил налице необходимия кворум и не е 

съществувала законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни 

решения. Комисията в изпълнение на задълженията си, регламентирани в ЗОП и ППЗОП, 

продължила своята работа в закрито заседание, по следващия етап на процедурата, а именно 

разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници и проверка за 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. 

Комисията е прилема единодушно решение, разглеждането на Техническите 

предложения на участниците, да бъде по поредността на обособените позиции. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ, 

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

         

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1465/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.1, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 
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- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 1, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 1 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След получаване на информация изисквана по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във 

вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши преценка на техническото 

предложение на участника и евентуално допускането му до оценка на техническото му 

предложение.  

 2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа от 

„АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Европа“ № 126 

подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, 

кормилно управление”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.1, в което участникът е направил 

следните предложение: 
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 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка, внесена по банковата сметка на Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 270 (двеста и седемдесет) календарни дни, след 

крайния срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, че в графа „Конкретно предложение 

на участника“ от таблицата към т. 4 има конфиденциална по отношение на технически или 

търговски тайни информация и същата не следва да се разгласява от Възложителя 

2. Сертификати, ведно с легализирани преводи, както следва: 

2.1. Сертификат ISO 9001:2015 с № 402522 QM15 на ZF Friedrichshafen AG с посочен 

обхват и срокна валидност;  

2.2. Сертификат IATF 16949:2016 с № 510699 IATF16 на ZF Lemforder UK Ltd., с 

посочен обхват и срок на валидност; 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 1, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата съдържаща всички номенклатурни 

номера включени в Обособена позиция № 1 е посочил, че всички негови конкретни 

предложения са с различни каталожни номера, като е посочил графи „Конкретно 

предложение на участника“ и „Съответствие“ каталожните номера и производителите, от 

които прдлага да доставя части. Към предложението си, Участникът е представил копия на 

сертификати, придружени с легализирани преводи. 

Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, които предлага и с цел правилно и законосъобразно протичане на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, единодушно взе 

следните РЕШЕНИЯ: 

 1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложените към Офертата на участника Сертификати 

9001:2015 с № 402522 QM15 на ZF Friedrichshafen AG и IATF 16949:2016 с № 510699 IATF16 

на ZF Lemforder UK Ltd. като бъде извършена проверка на сертификатите чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява. Служебна справка да бъде извършена и на електронните страници както на 

участника, така и на притежателите на приложените сертификати.  

След извършване на справките и снабдяване с информация по реда на чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши преценка на 

техническото предложение на участника и евентуално допускането му до оценка на 

техническото му предложение.  

3. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на 

резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”: 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.1, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 
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 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 210 (двеста и десет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциялна 

информация 

2. Сертификати, ведно с легализирани преводи, както следва: 

2.1. Сертификат от производител SAMPA - ISO 9001:2015, IATF 16949:2016;  

2.2. Сертификат от производител ZF - ISO 9001:2015; 

2.3. Сертификат от производител AYS - ISO 9001:2015; 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 1, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата съдържаща всички номенклатурни 

номера включени в Обособена позиция № 1 е посочил, че всички негови конкретни 

предложения са с различни каталожни номера, като е посочил графи „Конкретно 

предложение на участника“ и „Съответствие“ каталожните номера и производителите, от 

които предлага да доставя части. Към предложението си, Участникът е представил копия на 

сертификати, придружени с легализирани преводи. 

Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, които предлага и с цел правилно и законосъобразно протичане на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, единодушно взе 

следните РЕШЕНИЯ: 

 1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложените към Офертата на участника Сертификати 

издадени на производители SAMPA - ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ZF - ISO 9001:2015, 

AYS - ISO 9001:2015, като бъде извършена проверка на сертификатите чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява, служебна справка да бъде извършена и на електронните страници както на 

участника, така и на притежателите на приложените сертификати. Да бъде извършена 

служебна проверка от Комисията на интернет страниците на производителите.  

След извършване на справките и снабдяване с информация по реда на чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши преценка на 

техническото предложение на участника и евентуално допускането му до оценка на 

техническото му предложение.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1466/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни 

части за пневматична и хидравлична система” 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.3, в което участникът е направил 

следните предложение: 
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 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка.  

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 3, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 3 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 
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електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

 2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на 

резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.3, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 210 (двеста и десет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциялна 

информация 

2. Сертификати, ведно с легализирани преводи, както следва: 

2.1. Сертификат от производител YON - ISO 9001:2008  

2.2. Сертификат от производител SORL - ISO 9001:2008; 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 3, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата съдържаща всички номенклатурни 

номера включени в Обособена позиция № 3 е посочил, че всички негови конкретни 

предложения са с различни каталожни номера, като е посочил графи „Конкретно 

предложение на участника“ и „Съответствие“ каталожните номера и производителите, от 

които предлага да доставя части. Към предложението си, Участникът е представил копия на 

сертификати, придружени с легализирани преводи. 

Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, които предлага и с цел правилно и законосъобразно протичане на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, единодушно взе 

следните РЕШЕНИЯ: 

 1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на предложените производители/доставчици, както и на 

приложените към предложението сертификати, като бъде извършена проверка чрез 

официалната електронна станица на издателя на сертификата или да бъде извършена справка 

онлайн, ако такава се позволява. Служебна справка да бъде извършена и на електронните 

страници както на участника, така и на предложените доставчици.  

След извършване на справките и снабдяване с информация по реда на чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши преценка на 

техническото предложение на участника и евентуално допускането му до оценка на 

техническото му предложение.  
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на 

резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.4, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 210 (двеста и десет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциялна 

информация. 

Комисията пристъпи към разглежданена предложението на участника отнасящо се за 

Обособена позиция 4 и установи, че участника е представил предложение, което отговаря на 

изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за 

оценка. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на резервни 

части за въздушен компресор”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.5, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 
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- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 5, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 5 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

   

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 
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,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1468/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни 

части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус 

филтри”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.6, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 6, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 6 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 
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протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

 2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична 

инсталация, корпус филтри”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.6, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 210 (двеста и десет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциялна 

информация 

2. Сертификати, ведно с легализирани преводи, както следва: 

2.1. Сертификат от производител KORMAS - ISO 9001:2015.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 6, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата съдържаща всички номенклатурни 

номера включени в Обособена позиция № 6 е посочил, че част от предлаганите от него части 

са с различни каталожни номера от исканите от Възложителя, като е посочил графи 

„Конкретно предложение на участника“ и „Съответствие“ каталожните номера и 

производителите, от които предлага да доставя части. Към предложението си, Участникът е 

представил копие на сертификат, придружен с легализиран превод. 
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Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, които предлага и с цел правилно и законосъобразно протичане на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, единодушно взе 

следните РЕШЕНИЯ: 

 1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на предложения производител и на приложения към 

предложението сертификат, като бъде извършена проверка чрез официалната електронна 

станица на издателя на сертификата или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява. Служебна справка да бъде извършена и на електронните страници както на 

участника, така и на предложения производител.  

След извършване на справките и снабдяване с информация по реда на чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши преценка на 

техническото предложение на участника и евентуално допускането му до оценка на 

техническото му предложение.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО СМАЗВАНЕ” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1469/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на резервни 

части за система за централно смазване”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.8, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 8, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 8 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 
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изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

  

След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 – , 

,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ – КОНТЕЙНЕР С КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА” 

 

 1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1470/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 11 – ,,Доставка на резервни 

части за отопление - салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична 

система”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.11, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 
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 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 11, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 11 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позвол 

След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 
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преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯГОВО ЗАДВИЖВАНЕ” 

 

 1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1471/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на резервни 

части за тягово задвижване”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.12, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 12, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 12 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 
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  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИЗЕЛ - ГЕНЕРАТОР ,,IVECO” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1472/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни 

части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.13, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на застраховка. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол  

за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, което е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Два броя сертификати, ведно с легализирани преводи: 

- Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на 

механически и електрически сервизни работи; 

- Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за 

търговски превози. 



18 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника за 

Обособена позиция № 13, както и на приложените към него документи и установи следното:  

В предложението си, участника в таблицата в колона четири – Конкретно 

предложение на участника (производител, каталожен № на производител или описание, е 

посочил същите номенклатурни номера изисквани от Възложителя, но не е посочил 

конкретен производител. По извършения от Комисията анализ се установи, че предложените 

от участника резервни части попадащи в обхвата на Обособена позиция № 13 съвпадат с 

каталожните номера за Solaris, което Комисията проема, като декларация от участника, че ще 

доставя оригинални резервни части от каталога на Solaris. Към своето Предложение за 

изпълнение и за докаване на декларираното в самото си предложение, участникът е 

представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus & Coach S.A 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи и 

Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобилик за 

търговски превози издаден на участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.  

След запознаване със съдържанието на представения от участника сертификат 

издаден от Solaris Bus & Coach S.A, Комисията установи, че в същия е посочено, че се отнася 

за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни работи, както и 

конструкции на градски автобуси Solaris Urbino. Посочено е още какви точно модули се 

включват. Участникът е представил и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо 

обслужване на авомобили за търговски превози, издадeн от SGS с № CH14/0414. 

  Доколкото участникът не е производител на предложените от него за доставка 

резервни части, но е декларирал, че ще доставя оригинални такива с марка Solaris и с оглед 

представените от него документи към предложението му, с цел правилно и законосъобразно 

протичане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, настоящата комисия, 

единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена проверка, като бъде изисквана писмена информация от Solaris Bus & Coach S.A 

като издадел на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието 

посоченото в т. 4.2.5 от допълнителните изисквания към Техническата спецификация от 

документацията. Информацията следва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни, 

считано от получаването на искането.  

 2. На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде 

извършена служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 

9001:2008 за продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден 

от SGS с № CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява.  

 След извършване на справките и получаване на информация изисквана по реда 

на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията ще извърши 

преценка на техническото предложение на участника и евентуално допускането му до 

оценка на техническото му предложение.  

2. Техническо прдложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на 

резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.13, в което участникът е направил 

следните предложение: 
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 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 210 (двеста и десет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциялна 

информация 

Комисията пристъпи към разглежданена предложението на участника отнасящо се за 

Обособена позиция 13 и установи, че участника е представил предложение, което отговаря 

на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката 

за оценка. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1477/02.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 09:00 часа от 

„ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадена за Обособена позиция № 14 – 

,,Доставка на токоснемащи материали”. 

 Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.14, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

26 (двадесет и шест месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, след 

крайния срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, ИМА конфиденциална по 

отношение на технически или търговски тайни информация и същата не следва да се 

разкрива от Възложителя. 

2. Приложения към техническото предложение: 

- Писмо за оторизация на участника от завод производител с превод.  

- Писмо анализ от изпитване в НИТИЖТ гр. София на вскавки ВТЛ – заверено копие. 

- Декларация за съответствие за Вставка ВТЛ- оригинал. 

- Декларация за съответствие за Вставка ВТЛ (при обледяване на ВКМ) – оригинал. 

- Сертификат за качество ISO 9001:2015 – заверено копие. 

- Декларация за съответствие за Токоснемателна глава – оригинал. 

- Декларация за съответствие за Вилка за глава TR –оригинал. 

- Декларация за съответствие за Страница за токоснемателна глава месинг – оригинал. 

- Паспорт № 171 за Вставкка тройейбусна – заверено копие. 
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- Документ за качество за Вставка ВТП – заверено копие. 

- Протокол от изпитване на Текоснемателна глава – оригинал. 

- Протокол от изпитване на Вилка – оригинал. 

- Проколол от изпитване на Страница за токоснемателна глава – месинг – оригинал. 

3. Приложение № 1 – Техническа спецификация. 

 Комисията пристъпи към разглежданена предложението на участника отнасящо се за 

Обособена позиция 14 и установи, че участника е представил предложение, което отговаря 

на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката 

за оценка. 

2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1495/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 08:55 часа от 

„КАТИ ПРЕС“ ООД, подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи 

материали”. 

Към документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, Участникът за конкретната обособена 

позиция е представил: 

 1. Техническо предложение по Образец № 4.14, в което участникът е направил 

следните предложение: 

 - Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на обособената 

позиция без ДДС под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на 

Възложителя. 

 - Срок за доставка на заявените резервни части/материали - 3 (три) работни дни, след 

направена заявка; 

 - Срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) работни дни; 

 - Гаранция за фабрично-заводски дефекти на резервните части/материали за срок от 

25 (двадесет и пет месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол  за извършена доставка на стоки „без забележки“. 

- Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния 

срок за получаване на офертите; 

- Декларирано, че в офертата, която е представил, НЯМА конфиденциална 

информация. 

2. Приложения към техническото предложение: 

- Декларация за съответствие. 

- Сертификат ISO 9001:2015. 

- Сертификат 236. 

- Сертификат 238. 

Комисията пристъпи към разглежданена предложението на участника отнасящо се за 

Обособена позиция 14 и установи следното: 

Участникът в своето техническо предложение за съответната обособена позиция е 

посочил, че прилага Сертификат ISO 9001:2015, Сертификат 236 и Сертификат 238, но 

същите не са приложени. Приложена е само една декларация издадена от участника за 

съответствие, в която като съдържание се сочи, е изделията посочени в табличен вид 

напълно съответстват на всички изисквания на Техническата спецификация към 

документацията, без да има приложен протокол от изпиватне и/или други документи 

доказващи качеството. Декларирано е също, че изделията, които ще се доставят са 

новопроизведени, неупотребявани и нерециклирани и отговрят по вид, параметри и други 

технически характеристики. Комисията потърси сайт на участника, от който да може да се 

сдобие служебно с информация, но такъв не бе открит.  

След като се запозна с Техническото предложение и приложените към него 

документи, настоящта комисия единдулно взе следното РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП да бъде отстранен от участие, участника 

„КАТИ ПРЕС“ ООД, подал Опаковка с вх. № 2019-1495/03.10.2019 г., постъпила в 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 08:55 часа за Обособена позиция № 
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14 - ,,Доставка на токоснемащи материали”, тъй като участника е представил оферта, която 

не отговря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.  

Мотиви: Участникът е представил Техническо предложение по образец на 

Възложителя, а именно № 4.14. В същото, участника е посочил, че прилага Сертификат ISO 

9001:2015, Сертификат 236 и Сертификат 238, но същите не са приложени към 

предложението на участника, с което е нарушено поставното от Възложителя 

допълнително изискване, а именно т. 4.2.4. от Раздел I, т. 4 от документацията.  

Във връзка с виско изложено от Комисията, същата взе единодушно решение да бъде 

изпратено писмо с искане от трето за процедурата лице, а именно до Solaris Bus § Coach, с 

искане за информация за един от участниицте подал оферти за отделни Обособени позиции. 

Изискваната информация следва да бъде предоставена в срок от 5 раборни дни, считано от 

датата на получаване от третите лица на искането за информация, да бъде извършена 

служебна проверка на приложените от участниците сертификати и докуенти и да им бъде 

извършена проверка, така както изчепрателно е посочено в протокола, след получаване на 

информацията от третите лица изисквана по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП, както след извършване на служебна проверка Комисията да се събере в 

закрито заседание и да извърши преценка на техническите предложения на участниците и 

евентуалното им допускането до оценка на техническите предложения.  

 На 13.01.2020 г. от 14:30 ч., в Заседателната зала на „Градски транспорт“ ЕАД, 

находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48 се проведе закрито заседание, на което 

присъства комисия в състав съгласно Заповед № 99/07.10.2019 г. на Възложителя. 

 Комисията е присъствала в пълен състав и не е имало законова пречка да бъдат 

вземани законосъобразни решения. Председателят на комисията е докалдвал, че с протокол 

от предходното заседание по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е 

изискана информация от трети лица, както и е взето решение да бъде извършена служебна 

проверка на представените от участниците сертификати за качество и документи. Проверката 

да обхваща както сайтовете на участниците (при наличие на такива), така и на издаделите на 

сертификатите.  

Писмо с искане за представяне на разяснения е изпратено до трето лице, което се 

намира извън територията на Република България, от което също се иска информация 

Писмото е изпратено на дата 06.01.2020 г. по електронен път с цел бързина. 

Комисията в приела решеня обективирани в предходния протокол от работата и за 

извършване на служебна проверка на заявени от участниците данни съдържащи се в 

техническите им предложения. 

Постъпила е информация от трето лице, от което е изисквана, както следва: 

- с писмо вх. № 2020-37/10.01.2020 г. постъпило от трето лици „СОЛАРИС БЪС § 

КОУЧ С.А“, което е постъпило по електронен път. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите разяснения от 

участниците и третите страни по реда на обособените позиици:  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ, 

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1465/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 
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допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.1, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 1 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1465/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на 

резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръката, съгласно подробно изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

 2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа от 

„АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Европа“ № 126 

подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, 

кормилно управление”. 

С протокол от предходното заседание, комисията е взела решение да бъде извършена 

служебна проверка на приложените към Офертата на участника Сертификати 9001:2015 с № 

402522 QM15 на ZF Friedrichshafen AG и IATF 16949:2016 с № 510699 IATF16 на ZF 

Lemforder UK Ltd. като бъде извършена проверка на сертификатите чрез официалната 

електронна станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се 

позволява. Комисията служебно е извършила проверка на следния електронен адрес на 

сертифициращия орган https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-

certificates/#subnav-wrapper и е установила, че приложените към Техническото предложение 

на участника сертификати са валидни, издадени на дружествата вписани в тях със 

съответния обхват.  

След обсъждане на допълнителната информация, проверена от Комисията и след като 

същата съобрази заложеното в документацията за участие, единодушно счита, че 

предлаганите от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
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Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на 

участника и установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и  взе решение, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно 

Методиката за оценка на техническите показатели за Обособена позиция № 1.  

3. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на 

резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”: 

С протокол от предходното заседание, комисията е взела решение да бъде извършена 

служебна проверка на приложените към Офертата на участника Сертификати издадени на 

производители SAMPA - ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ZF - ISO 9001:2015, AYS - ISO 

9001:2015, като бъде извършена проверка на сертификатите чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява, 

служебна справка да бъде извършена и на електронните страници както на участника, така и 

на притежателите на приложените сертификати. 

Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси:  

https://www.sampa.com/en, https://www.sampa.com/en/what-we-do/quality,  

https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper,  

https://www.aydinsan.com/Organizasyon.php?Dil=TR&Kalite 

Комисията е установила, че приложените към Техническото предложение на участника 

сертификати са валидни, издадени на дружествата вписани в тях със съответния обхват, 

както и обстоятелството, че част от тях са производители. Комисията счита, че доколкото в 

документацията за участие, Възложителят е дал възможност на участниците да предлагат 

еквиваленти резервни части и от извършените служебни проверки, по заявени в 

предложението данни, се установи, че предложените части от съответните производители 

отговарят на изискванията.  

След обсъждане на допълнителната информация, проверена от Комисията и след като 

същата съобрази заложеното в документацията за участие, единодушно счита, че 

предлаганите от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на 

участника и установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и  взе решение, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно 

Методиката за оценка на техническите показатели за Обособена позиция № 1.  

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на 

заявените резервни части -  

10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-

заводски дефекти 

(Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил 

срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Участникът е предложил срок 

за гаранция 25 месеца и 

получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 40 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

https://www.sampa.com/en
https://www.sampa.com/en/what-we-do/quality
https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
https://www.aydinsan.com/Organizasyon.php?Dil=TR&Kalite
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1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1466/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни 

части за пневматична и хидравлична система”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.3, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 3 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1466/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на 

резервни части за пневматична и хидравлична система”, тъй като участникът е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, 

съгласно подробно изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на 

резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

С протокол от предходното заседание, комисията е взела решение да бъде извършена 

служебна проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП на 

предложените производители/доставчици, както и на приложените към предложението 

сертификати, като бъде извършена проверка чрез официалната електронна станица на 

издателя на сертификата или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси: 

https://www.sorl-europe.bg/bg/pages/sertificates/, https://www.yonteknik.com/, https://www.sorl-

europe.bg/bg/ 

Комисията е установила, че приложените към Техническото предложение на участника 

сертификати са валидни, издадени на дружествата вписани в тях със съответния обхват, 

както и обстоятелството, че част от тях са производители. Комисията счита, че доколкото в 

документацията за участие, Възложителят е дал възможност на участниците да предлагат 

еквиваленти резервни части и от извършените служебни проверки, по заявени в 

предложението данни, се установи, че предложените части от съответните производители 

отговарят на изискванията.  

След обсъждане на допълнителната информация, проверена от Комисията и след като 

същата съобрази заложеното в документацията за участие, единодушно счита, че 

предлаганите от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на 

участника и установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и  взе решение, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно 

Методиката за оценка на техническите показатели за Обособена позиция № 2.  

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на 

резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: 

 С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението 

на участника отнасящо се за Обособена позиция 4 отговаря на изискванията на Възложителя 

и следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, 

Комисията пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

https://www.sorl-europe.bg/bg/pages/sertificates/
https://www.yonteknik.com/
https://www.sorl-europe.bg/bg/
https://www.sorl-europe.bg/bg/
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Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на резервни 

части за въздушен компресор”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.5, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 5 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на 

резервни части за въздушен компресор”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно 

изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory


30 
 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1468/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни 

части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус 

филтри”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.6, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 6 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1468/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична 

инсталация, корпус филтри”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените 

по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична 

инсталация, корпус филтри”. 

С протокол от предходното заседание, комисията е взела решение да бъде извършена 

служебна проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП на 

предложения производител и на приложения към предложението сертификат, като бъде 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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извършена проверка чрез официалната електронна станица на издателя на сертификата или 

да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси:  

http://www.ursacademy.org/acb/index.nsf/xpDownloadLogos.xsp,  

https://kormas.com/sertifikalarimiz/ 

Комисията е установила, че приложeния към Техническото предложение на участника 

сертификат е валиден, издаден на дружество вписано в него със съответния обхват, както и 

обстоятелството, че е производител. Комисията счита, че доколкото в документацията за 

участие, Възложителят е дал възможност на участниците да предлагат еквиваленти резервни 

части и от извършените служебни проверки, по заявени в предложението данни, се установи, 

че предложените части от съответните производители отговарят на изискванията.  

След обсъждане на допълнителната информация, проверена от Комисията и след като 

същата съобрази заложеното в документацията за участие, единодушно счита, че 

предлаганите от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на 

участника и установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и  взе решение, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно 

Методиката за оценка на техническите показатели за Обособена позиция № 6.  

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО СМАЗВАНЕ” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1469/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на резервни 

части за система за централно смазване”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

http://www.ursacademy.org/acb/index.nsf/xpDownloadLogos.xsp
https://kormas.com/sertifikalarimiz/
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 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.8, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 8 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 
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комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1469/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на 

резервни части за система за централно смазване”, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно 

подробно изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 –  

„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ – КОНТЕЙНЕР С КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА” 

 

 1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1470/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 11 – ,,Доставка на резервни 

части за отопление - салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична 

система”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 
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Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.11, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 11 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 
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като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1470/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 11 –,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с 

климатична система”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените 

по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯГОВО ЗАДВИЖВАНЕ” 

 

 1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1471/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на резервни 

части за тягово задвижване”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 
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същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.12, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 12 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1471/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на 

резервни части за тягово задвижване”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно 

изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИЗЕЛ - ГЕНЕРАТОР ,,IVECO” 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1472/01.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:56 часа от 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 

„Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни 

части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

 С протокол от предходното заседание, комисията е изисквала информация по реда на 

чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от Solaris Bus & Coach S.A като издадел 

на Сертификата представен от участника в процедурата „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

досежно обхвата му, както и дали същия покрива изискванието посоченото в т. 4.2.5 от 

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП да бъде извършена 

служебна проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за 

продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 

CH14/0414, като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна 

станица на издателя или да бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

 В изпълнение на решенията на Комисията е постъпила и съответно информация от 

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в 

следния смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

Bus & Coach S.A става ясно, че именно трето лице е изддател на Сертификат с № 

295/P/JS/07/2013, като същия е издаден на следното юридическо лице, а именно на SDT 

Group, което е официален сервизен партньор на Solaris Bus & Coach S.A. Ставя ясно от 

дружеството Solaris Bus & Coach S.A, че участникът в процедурата „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е непознато за третото лице, както и че не е издаван сертификат на 

това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден на „SDT GROUP“ в цветен вариант и черно-бял 

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата 

и това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

4.2.5, тъй като сертификата е издаден не на участника в процедурата, а на друго дружество - 

SDT Group. Изложени са искания към Възложителя свързани със защита интересите на 

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

проверка на приложения към Офертата на участника Сертификат ISO 9001:2008 за продажба 

и техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № 
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CH14/0414, като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-

directory#tblCertifiedClientDirectory.  

 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

сертификат с № CH14/0414, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Същия е 

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

 Във връзка с полученото писмено разяснение, информация от трети лица и 

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.13, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 13 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1472/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно 

подробно изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

2. Техническо прдложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 14:26 часа от 

„ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на 

резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението на 

участника отнасящо се за Обособена позиция 13 отговаря на изискванията на Възложителя и 

следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, 

Комисията пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1477/02.10.2019 г., 

постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 09:00 часа от 

„ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадена за Обособена позиция № 14 – 

,,Доставка на токоснемащи материали”. 

С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението на 

участника отнасящо се за Обособена позиция 14 отговаря на изискванията на Възложителя и 

следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, 

Комисията пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 26 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

 Във връзка с горните решения и извършените оценки съгласно Методиката за оценка 

на допуснатите участници, Комисията единодушно е решила следващото открито заседание, 

на което да бъдат отворени пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници да бъде на дата 24.01.2020 г., от 09:00 часа, в Заседателната зала на 

дружеството, находяща се в административната сграда на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна, на ул. „Тролейна“ № 48. На отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови 



PC1
Text Box
Заличено на основание чл.1, ал.1, ал.2 и §1, т.1 от ДР ЗЗЛД вр. чл.36а, ал.3 от ЗОП
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Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 1 – 

,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”. 

 Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.1, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 6 860,00 лв. (шест 

хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 3 – 

,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

 Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.3, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 4 615,00 лв. (четири 

хиляди шестстотин и петнадесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 4 – 

,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: 

Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.4, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 13 564,50 лв. 

(тринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС. 
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 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 6 – 

,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, 

климатична инсталация, корпус филтри”: 

Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.6, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 12 628,00 лв. 

(дванадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИЗЕЛ - ГЕНЕРАТОР ,,IVECO” 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 13 – 

,,Доставка на резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.13, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 10 715,00 лв. (десет 

хиляди седемстотин и петнадесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 
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 1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

09:00 часа от „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадена за Обособена 

позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”: 
Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.14, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 88,85 лв. (осемдесет 

и осем лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са 

включени в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет 

процента). 

  

След обявяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата по 

всяка една Обособена позиция отделно приключи публичната част от заседанието на 

комисията, след което същата продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане 

на ценовите предложения на участниците, съобразно изискванията на Възложителя и 

документацията за участие и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ, 

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

  1. Ценово предложение на „АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 

София, бул. „Европа“ № 126 подадено за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление” 

        Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 1 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.1.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „АЙПАРТС“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „АЙПАРТС“ 

ЕООД до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

 2. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за 

Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно 

управление”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 1 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.1.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 



45 
 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

ПОКАЗАТЕЛ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 

т. 

Тц = 6860,00 х 60 = 27,58 т. 

         14923,82 

Тц = 6860,00 х 60 = 60 т. 

         6860,00 

Оценка ценови показател 27,58 т. 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на 

заявените резервни части -  

Тд 

10 т. 

 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на 

рекламации – Тр 

10 т. 

 

10 т. 

 

Гаранция за фабрично-

заводски дефекти 

(Гаранционен срок от 

датата на доставка) – Тг 

20 т. 20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 27,58 т. 60 т.  

Комплексна оценка 67,58 т. 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

На II-ро място АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Европа“ № 126, подал Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., постъпила в 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа за Обособена 

позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление” с 

получена комплексна оценка съгласно методиката за оценка – 67,58 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 3 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.3.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 
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участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 4615,00 х 60 = 60 т. 

         4615,00 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 3. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система”с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, 

предпазители, модули”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 4 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.4.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 
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Предложена обща цена – 60 т. Тц = 13564,50 х 60 = 60 т. 

         13564,50 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 4. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за 

електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: с получена комплексна оценка 

съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска 

кабина, климатична инсталация, корпус филтри”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 6 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.6.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 12628,00 х 60 = 60 т. 

         12628,00 

Оценка ценови показател 60 т. 
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Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 6. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за 

отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри” 

с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИЗЕЛ - ГЕНЕРАТОР ,,IVECO” 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 13, и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.13.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 10715,00 х 60 = 60 т. 

         10715,00 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 13. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 
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Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

1. Ценово предложение на „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, 

подадено за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали” 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 14, и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.14.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в 

ценовото предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или 

несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително 

посочените изисквания към участниците, поради което и Комисията единодушно допуска 

участника „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до следващият етап от 

процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 88,85 х 60 = 60 т. 

         88,85 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 14. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 
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  На I-во място „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за 

кореспонденция: гр. Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. 

№ 2019-1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 09:00 часа подадена за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на 

токоснемащи материали” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 Във връзка с извършената от комисията работа и оценка на допуснатите до този етап 

участници по всяка една Обособена позиция отделно, съгласно Методиката, както и 

решенията и за отстраняване на участници от процедурата, обективирани в предходни 

протоколи, в обобщение на всички настоящата Комисия единодушно взе следните   

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ, 

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

На II-ро място АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Европа“ № 126, подал Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., постъпила в 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа за Обособена 

позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление” с 

получена комплексна оценка съгласно методиката за оценка – 67,58 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

пласирания на първо място участник, а именно: 

„ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление”. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

„ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-
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1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система” 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за 

електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули” с получена комплексна оценка 

съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

  „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за 

електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - САЛОН ЗА ПЪТНИЦИ И 

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за 

отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри” 

с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

„ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за 

отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДИЗЕЛ - ГЕНЕРАТОР ,,IVECO” 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 
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Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

„ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за 

кореспонденция: гр. Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. 

№ 2019-1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 09:00 часа подадена за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на 

токоснемащи материали” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

  „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за кореспонденция: гр. 

Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. № 2019-

1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

09:00 часа подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”. 

 

II. Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ: 

1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранява от процедурата по всички 

обособени позиции участникът „ШИКО АДВАНС“ ООД, гр. София, подал Опаковка с 

вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, 

гр. Варна в 08:56 часа от предложена за: Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление”, Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на 

резервни части за каросерия, салон за пътници и шофьорска кабина”, Обособена позиция № 

3 – ,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”, Обособена позиция 

№ 4 – ,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, 

модули”, Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на резервни части за въздушен компресор”, 

Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и 

шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”, Обособена позиция № 7 – 

,,Доставка на указателни табели и резервни части за видеонаблюдение”, Обособена позиция 

№ 8 – ,,Доставка на резервни части за система за централно смазване”, тъй като участника 

не е спазил изискванията, които Възложителят е поставил в документацията, както и 

императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката.  

Мотиви: На първото открито заседание е установено, че Участника е представил 

Опаковка с вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., в която след отварянето и на пъбличното 

заседание е установено, че съдържа ЕДИН запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, върху който е посочено, че се отнася за всички 

Обособени позиции, за които участника е подал оферти. В изпълнение на задълженията 

си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисия подписаха единствения 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и Техническите предложения на 

участника отнасящи се за всяка една позиция, за която участника е подал оферта, както и 

приложенията към тях.  
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След установяване на това обстятелство и по отношение на участника „ШИКО 

АДВАНС“ ООД, Комисията прие следното:  

В документацията по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчката, и 

по-точно в Раздел III, А) Общи изисквания (стр. 10 от документацията), Раздел IV, В) 

Съдържание на офертата (стр. 37 от документацията), т. 1. Съдържание на опаковката, т. 1.9. 

Ценово предложение, Възложителят е дал следните задължителни за всеки един 

участник указания: 

„ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: 

1. На основание чл. 47, ал. 9 от ППЗОП в случай, че се участва за повече от една 

обособена позиция, то тогава в опаковката се представят за всяка обособена позиция 

отделно комплектувани документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" с посочване на 

позицията за която се отнасят.  !!!“ 

 „За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с изрично посочване на 

номера и изписване на пълното наименование на съответната позиция. 

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената и ценовите параметри;“ 

 

Комисията съобрази следното: Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП – „(9) 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за 

всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и 

отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване 

на позицията, за която се отнасят.“ 

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП „при изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“. В същия 

смисъл е и разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, съгласно която "при подготовка на 

заявленията за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителите".  

Настоящият участник е представил в опаковката си ЕДИН единствен плик, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ в разрез с изискванията поставени от Възложителя, които 

предварително са посочени в документацията за участие, както и в разрез с императивните 

изисквания на ЗОП и ППЗОП, както и в противоречие с трайната последователна и 

безпротиворечива практика на КЗК и ВАС, поради което и комисията единодушно счита, че 

участникът при представяне на офертата си не е изпълнил изрично условие, което е 

изчерпателно посочено в документацията. 

 

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление”:  

2.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1465/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на 

резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”, тъй като участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.1, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 1 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

javascript:%20Navigate('чл39_ал3_т1');
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предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ,,Доставка на резервни части за пневматична 

и хидравлична система”: 

3.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1466/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на 

резервни части за пневматична и хидравлична система”, тъй като участникът е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.3, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 3 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –  ,,Доставка на резервни части за въздушен 

компресор”: 

4.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на 

резервни части за въздушен компресор”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.5, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 5 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - 

салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”: 

5.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1468/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична 

инсталация, корпус филтри”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.6, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 6 от каталожните номера за Solaris. 

Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

 6. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – ,,Доставка на резервни части за система за 

централно смазване”: 

 6.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1469/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на 

резервни части за система за централно смазване”, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.8, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 8 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

7. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 – „Доставка на резервни части за отопление - 

салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична система”: 

7.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 11 – ,,Доставка на 

резервни части за отопление - салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с 

климатична система”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.11, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 11 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 – ,,Доставка на резервни части за тягово 

задвижване”: 

8.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1471/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на 

резервни части за тягово задвижване”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.12, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 12 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

9. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO”: 

9.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП 

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Плиска“ № 7, ет. 3, ап. 7, подал 

Опаковка с вх. № 2019-1472/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

желания от Възложителя образец № 4.13, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще 

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 13 от каталожните номера за 

Solaris. Към своето предложение за изпълнение и за докаване на декларираното в самото си 

предложение, участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден 

от Solaris Bus & Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически 

сервизни работи и Сертификат ISO 9001:2008 за продажба и техническо обслужване на 

авомобили за търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на 

процедурата за възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и 

възможност от закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от 

участника данни.  

От тази проверка Комисията по безспорен начин установи, че участникът „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил документи към офертата си, които са с невярно 

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

и от извършените служени проверки от Комисията, че приложените Сертификат ISO 

9001:2008 с обхват продажба и техническо обслужване на авомобили за търговски превози 

издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

SOLARIS BUS & Coash S.A са издадени на следното дружество „SDT GROUP“ и нямат 

нищо общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

Както вече бе установено от Комисията, потвърдено от издадетя на сетрификата 

Solaris Bus & Coach S.A, действително съществува сертификат с № 295/P/JS/07/2013, но 

притежателят му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата 

комисия, счита че този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и 

предлага резервни части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване 

на сервизна дейност. 

От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения 

към Техническото предложение сертификат за качество ISO 9001:2008 за продажба и 

техническо обслужване на автомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 

като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се 

установи, че сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 

9001:2015, който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този 

номер за по-стар период няма. При справка не се установи информация участникът да 

притежава какъвто и да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

10. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”. 

10.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага да бъде 

отстранен от участие, участника „КАТИ ПРЕС“ ООД, подал Опаковка с вх. № 2019-

1495/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

08:55 часа за Обособена позиция № 14 - ,,Доставка на токоснемащи материали”, тъй като 

участника е представил оферта, която не отговря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката.  

Мотиви: Участникът е представил Техническо предложение по образец на 

Възложителя, а именно № 4.14. В същото, участника е посочил, че прилага Сертификат ISO 

9001:2015, Сертификат 236 и Сертификат 238, но същите не са приложени към 

предложението на участника, с което е нарушено поставното от Възложителя 

допълнително изискване, а именно т. 4.2.4. от Раздел I, т. 4 от документацията.  

 

III. Комисия предлага на Възложителя: 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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