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    П Р О Т О К О Л   

№ 2 

от заседание на комисия, назначена 

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

„Градски тр а.  

            Днес, 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 

присъства комисия 

Председател  адвокат - консултант, с 

професионална квал

            Членове: 2. ъжност Главен инженер в 

„Градски транспорт ия – инженер ДВГ  

                               3 ачалник ЕЗТ „ТД“ „Градски 

транспорт” ЕАД, с п ка на металите;                              

                   4. ксперт в звено „Обществени 

поръчки” в „Градск ция - юрист.  

                               5. ст 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 отваряне, разглеждане, 

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 закрито заседанието на комисията е налице необходимия кворум и няма 

законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни решения. 

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

продължи своята работа в закрито заседание.    

 

Преди започване на работата на комисията в закрито заседание, Председателят 

припомни, че на първото открито заседание един от участниците подали опаковка с оферти за 

участие в процедурата е предложен от комисията за отстраняване, а именно:  

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 
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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 позиции, за 

които участва, 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. 

 

След така направеното уточнение по приетото от комисията решение, същата 

продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на  документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на останалите участници за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя по реда на постъпване 

на опаковките 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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 1, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 1 НА УЧАСТНИКА 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 
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При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 3, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 3 НА УЧАСТНИКА 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 5, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 5 НА УЧАСТНИКА 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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 
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Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - салон за пътници и 

шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 6, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 6 НА УЧАСТНИКА 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 8, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  
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Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 8 НА УЧАСТНИКА 

„ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 11, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 11 НА 

УЧАСТНИКА „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 12, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
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включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 12 НА 

УЧАСТНИКА „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 13, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 13 НА 

УЧАСТНИКА „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 
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дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител и двама съдружника, които са 

подписали представения еЕЕДОП.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 14,  

НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 14 НА 

УЧАСТНИКА „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 1,  НЕ 

УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, че 

участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане на 

Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат скоковете 

по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 1 НА УЧАСТНИКА 

„АЙПАРТС“ ЕООД. 

 

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”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 
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и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 14,  

НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 14 НА 

УЧАСТНИКА „КАТИ ПРЕС“ ООД. 

 

12. 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”. 

 

За Обособена позиция № 1: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 1, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 1 НА УЧАСТНИКА 

„ХЕР - 1“ ЕООД. 
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За Обособена позиция № 3: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 2, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 3 НА УЧАСТНИКА 

„ХЕР - 1“ ЕООД. 

 

За Обособена позиция № 4: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 3, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 4 НА УЧАСТНИКА 

„ХЕР - 1“ ЕООД. 

 

За Обособена позиция № 6: 
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 4, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 6 НА УЧАСТНИКА 

„ХЕР - 1“ ЕООД. 

 

За Обособена позиция № 13: 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участникa по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

При преглеждане на документите на участника, съгласно изискванията на Закона и 

Правилника за неговото прилагане, настоящата комисия констатира следното: 

Участникът е представил в опаковката CD, на което е записан еЕЕДОП, който е 

електронно подписан от управителя на дружеството съгласно изискванията на документацията 

и закона. Приложения файл във формат PDF е подписан електронно с електронен подпис 

издаден от доверен издаващ орган на правоимащото лице. При служебно извършена справка в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията, комисията установи, че участника е 

еднолично дружество с ограничена отговорност, с вписан един управител, който е и 

едноличен собственик на капитала.  

 

При преглеждане на eЕЕДОП на участника отнасящ се за Обособена позиция № 5, 

комисията НЕ УСТАНОВИ да има липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, поради което и Комисията единодушно счита, 

че участника следва да бъде допуснат до следващ етап на процедурата, а именно разглеждане 

на Техническото му предложение за конкретната обособена позиция, след като изтекат 

скоковете по чл. 104, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП.  

Във връзка с това, комисията ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 13 НА 

УЧАСТНИКА „ХЕР - 1“ ЕООД. 

 

 При своята работа по разглеждане на представените еЕЕДОП на участниците, 

Комисията не установи да са налице липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка  или несъответствие с изискванията към 
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