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П Р О Т О К О Л   

№ 1 

от заседание на комисия, назначена 

със Заповед № 99/07.10.2019 г. на инж. Изпълнителен директор на 

„Градски тр а.  

 

            Днес, 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: 

Председате  – адвокат - консултант, с 

професионална кв

            Членове: длъжност Главен инженер в 

„Градски транспор икация – инженер ДВГ  

                               ъжност началник ЕЗТ „ТД“ 

„Градски транспор удена обработка на металите;                              

                   длъжност експерт в звено 

„Обществени поръ онална квалификация - юрист.  

                               ност счетоводител в „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна, с професионална квалификация – икономист; 

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

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

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“.  

           Процедурата е открита с Решение № 14/26.08.2019 г. на Изпълнителния директор 

„Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, изпратено на 26.08.2019 г. за публикуване в регистъра 

на обществените поръчки и публикувано на 28.08.2019 г. с ID № 929713 на документа, 

Обявление за поръчка – комунални услуги Директива 2004/25/ЕС/ЗОП изпратено на 

26.08.2019 г. за публикуване в регистъра на обществените поръчки и публикувано на 

28.08.2019 г. с ID № 929715 в регистъра на обществените поръчки и публикувано в 

Официален вестник на ЕС под № 2019/S/165-3405547/28.08.2019 г. и уникален 

идентификационен № на процедурата в РОП № 01389-2019-0006, публикувани и на „Профил 

на купувача“ на Възложителя на адрес: http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-

2019-0006 

  

 На днешното първо открито заседанието 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.  
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 Съгласно предадения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в обявения срок за 

подаване на оферти са постъпили тринадесет опаковки, а именно: 

 

1. 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”. 

2. 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”. 

3. 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”. 

4. 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”. 

5. 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”. 

6. 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”. 

7. 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”. 

8. 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”. 

9. 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”. 

10. 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”. 

11. 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”. 

12. Опаковка с вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на 

„Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 08:56 часа от „ШИКО АДВАНС“ ООД, гр. 
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София, Район Лозенец, ул. „Черноризец Храбър“ № 3, бл. 7, ап. 6, 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”. 

13. 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”, 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 № 

6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, 

климатична инсталация, корпус филтри”, Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни 

части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

 

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

ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха и 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.  

 

Преди отваряне на постъпилите опаковки, Комисията констатира, че в срока съгласно 

Обявлението и документацията не са постъпили оферти за следните Обособени позиции, а 

именно: 

- Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на резервни части за каросерия, салон за 

пътници и шофьорска кабина”; 

- Обособена позиция № 7 – ,,Доставка на указателни табели и резервни части за 

видеонаблюдение”; 

- Обособена позиция № 9 – ,,Доставка на резервни части за покривно оборудване SJ 

3.1.”; 

- Обособена позиция № 10 – ,,Доставка на резервни части за токоприемници”. 

 Във връзка с тези констатации на Комисията, последната взе единодушно решение 

Председателят писмено да уведоми Възложителя, с оглед предприемане на последващи 

законови действия регламентирани в ЗОП и ППЗОП.        

  

 Комисията на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне на опаковките 

и оповестяване на съдържанието им по реда на тяхното постъпване в деловодството на 

дружеството.  

 

1. 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”. 
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Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.1 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

2. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.3 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

3. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 
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5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.5 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

4. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.6 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

5. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.8 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

6. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.11 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

7. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.12 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  
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8. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП на хартиен носител; 

5. Представяне на участника; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.13 – оригинал; 

8. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

9. 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 пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. Заверено копие от талон Булстат; 

5. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ДДС; 

6. Заверено копие от съдебно решение за вписване на промени; 

7. Декларация по образец № 3 за задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

8. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 4.14 – оригинал; 

9. Документи приложени към Техническото предложение в оригинал, с превод, както 

и заверени копия – писма, декларации, сертификат, протоколи от изпитване.  

10. Техническа спецификация Приложение № 1; 

11. Декларация за срок на валидност на офертата; 

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 

13. Проект на договор по Приложение № 2. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  
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10. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 3; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.1 – оригинал; 

5. Сертификати за качество, с легализирани преводи; 

7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

11. 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”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. eЕЕДОП на електронен носител CD. 

4. ЕЕДОП представен и на хартия; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 3; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.14 – оригинал; 

7. Декларация за съответствие; 

8. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката, Комисията установи наличие на запечатан непрозрачен 

плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно изискванията 

на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

12. Опаковка с вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на 

„Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 08:56 часа от „ШИКО АДВАНС“ ООД, гр. 

София, Район Лозенец, ул. „Черноризец Храбър“ № 3, бл. 7, ап. 6, 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 
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указателни табели и резервни части за видеонаблюдение”, Обособена позиция № 8 – 

,,Доставка на резервни части за система за централно смазване”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата: 

В опаковката на участника се установи следното съдържание, а именно:  

1) Документи за участие; 

2) Плик с надпис ,,Предложение за изпълнение на поръчката” върху който е посочено, 

че се отнася за ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.   

3) Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ върху който е посочено, че се 

отнася за ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Председателят на комисията съобщи на комисията, че ще бъде отворен и плика с 

надпис „Техническо предложение“, тъй като действащия към датата на отваряне на 

опаковките Закон за обществените поръчки, както и Правилника за прилагане на закон за 

обществените поръчки, не предвиждат офертата на участника, в която се включва и 

неговото предложение да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. След това 

плика бе отворен и бе изкарано неговото съдържание. След тези действия Председателят на 

комисията пристъпи към оповестяване на документите съдържащи се в опаковката. 

Опаковката на участника съдържа: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. Електронен носител (флашка). 

4. Декларация за задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 

3 – оригинал; 

5. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.1 – оригинал; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.2 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.3 – оригинал; 

8. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.4 – оригинал; 

9. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.5 – оригинал; 

10. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.6 – оригинал; 

11. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.7 – оригинал; 

12. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.8 – оригинал; 

13. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.9 – оригинал; 

14. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.10 – оригинал; 

15. Декларация издадена от Solaris Bus & Coach S.A, че участника е официален 

представител на дружеството за българския пазар – копие, заверено за вярност; 

16. Декларация, че представляваният участник не е ,,свързано лице” по Образец № 7 – 

оригинал; 

17. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, върху който са записани 

позициите от № 1 до № 8. 

 

Председателят на Комисията съобщи, че върху пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ е записано, че се отнася за всички позиции, за които участника подава 

оферта.   

 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.  

 

По отношение на участника „ШИКО АДВАНС“ ООД, Комисията оповести 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 
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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, 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. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията, 

предлага 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” да бъде 

отстранен от процедурата по всички обособени позиции, тъй като счита че 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.  

 

13. 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 

javascript:%20Navigate('чл39_ал3_т1');
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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”, 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 № 

6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, 

климатична инсталация, корпус филтри”, Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни 

части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участника и 

след отварянето оповести съдържанието на същата:  

При отваряне на опаковката в същата се установи наличие на пет отделни запечатани 

непрозрачни плика с ненарушена цялост с надписи относими към за всяка една Обособена 

позиция отделно, за която участника е подал оферта, както следва: Обосонена позиция № 1, 

Обособена позиция № 3, Обособена позиция № 4, Обособена позиция № 6, Обособена 

позиция № 13.  

Председателят пристъпи към отваряне на опаковките за всяка позиция отделно и 

оповестяване на съдържанието и, за която участника участва. 

 

В опаковката с надпис за Обособена позиция № 1 се съдържа следното: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. ЕЕДОП представен на електронен и хартиен носител – CD. 

4. Докумнт за регистрация на участника; 

5. Копие от талон Булстат; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.1 – оригинал; 

8. Сертификати доказващи произход и качество, ведно с преводи, отнасящи се за 

Обособена позиция № 1; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката за Обособена позиция № 1, Комисията установи наличие 

на запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, съгласно изискванията на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

В опаковката с надпис за Обособена позиция № 3 се съдържа следното: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. ЕЕДОП представен на електронен и хартиен носител – CD. 

4. Докумнт за регистрация на участника; 

5. Копие от талон Булстат; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.3 – оригинал; 

8. Сертификати доказващи произход и качество, ведно с преводи, отнасящи се за 

Обособена позиция № 2; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката за Обособена позиция № 3, Комисията установи наличие 

на запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, съгласно изискванията на Възложителя.  
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 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

В опаковката с надпис за Обособена позиция № 4 се съдържа следното: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. ЕЕДОП представен на електронен и хартиен носител – CD. 

4. Докумнт за регистрация на участника; 

5. Копие от талон Булстат; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.4 – оригинал; 

8. Сертификати доказващи произход и качество, ведно с преводи, отнасящи се за 

Обособена позиция № 3; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката за Обособена позиция № 4, Комисията установи наличие 

на запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, съгласно изискванията на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

В опаковката с надпис за Обособена позиция № 6 се съдържа следното: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. ЕЕДОП представен на електронен и хартиен носител – CD. 

4. Докумнт за регистрация на участника; 

5. Копие от талон Булстат; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.6 – оригинал; 

8. Сертификати доказващи произход и качество, ведно с преводи, отнасящи се за 

Обособена позиция № 4; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

При отваряне на опаковката за Обособена позиция № 6, Комисията установи наличие 

на запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, съгласно изискванията на Възложителя.  

 В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисия подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и 

Техническото предложение на участника.  

 

В опаковката с надпис за Обособена позиция № 13 се съдържа следното: 

1. Опис на представените документи, по Образец № 1 – оригинал; 

2. Заявление на участие в процедурата, по Образец № 2 – оригинал; 

3. ЕЕДОП представен на електронен и хартиен носител – CD. 

4. Докумнт за регистрация на участника; 

5. Копие от талон Булстат; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец № 4.13 – оригинал; 

8. Сертификати доказващи произход и качество, ведно с преводи, отнасящи се за 

Обособена позиция № 5; 

9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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