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   П Р О Т О К О Л   

№ 3 

от заседание на комисия, назначена 

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

„Градски т а.  

 

            Днес, 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 комисия в състав: 

Председате  адвокат - консултант, с 

професионална ква

            Членове: 2 лъжност Главен инженер в 

„Градски транспор ция – инженер ДВГ  

                               3 ачалник ЕЗТ „ТД“ „Градски 

транспорт” ЕАД, с тка на металите;                              

                   4 експерт в звено „Обществени 

поръчки” в „Градск ация - юрист.  

                               5 ст счетоводител в „Градски 

транспорт“ ЕАД, г номист; 

            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.    

 Комисията пристъпи към следващия етап от провеждане на процедурата, а именно 

разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници и проверка за 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. 

 

С оглед по – голяма прецизност, Комисията взе 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“ 

http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0006
http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0006
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                                                                                                                                                             2 

 

№ 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; 

- 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 
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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: 

 - 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 
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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. 

 - 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 
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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: 

 - 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 
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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 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:  
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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.  

 

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” 
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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“. 

- 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 
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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 – 

,,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 
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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 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; 
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 - 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. 

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; 
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- 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 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” 
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 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; 

 - 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 
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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 № 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 
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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 № 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; 
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 - 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 № 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 
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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: 

 - 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.  
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- 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. 

- 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. 
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Заличено на основание чл.1, ал.1, ал.2 и §1, т.1 от ДР ЗЗЛД вр. чл.36а, ал.3 от ЗОП




