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П Р О Т О К О Л 

№ 4 

от заседание на комисия, назначена 

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

„Градски тр а.  

 

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

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

присъства комисия в състав: 

Председател – адвокат - консултант, с 

професионална квал

            Членове: 2. длъжност Главен инженер в 

„Градски транспорт ация – инженер ДВГ  

                               3  началник ЕЗТ „ТД“ „Градски 

транспорт” ЕАД, с п отка на металите;                              

                   4.  експерт в звено „Обществени 

поръчки” в „Градск кация - юрист.  

                               5. ост 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 е, 

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.    

 

Председателят на комисията припомни, че с протокол от предходното заседание по 

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е изискана информация от трети 

лица, както и е взето решение да бъде извършена служебна проверка на представените от 

участниците сертификати за качество и документи. Проверката да обхваща както сайтовете на 

участниците (при наличие на такива), така и на издаделите на сертификатите.  

 

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

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

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

 

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

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

техническите им предложения. 

 

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

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

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

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите разяснения от 

участниците и третите страни по реда на обособените позиици:  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

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

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

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

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

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

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

преден и заден мост, кормилно управление”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

техническо обслужване на авомобили за търговски превози, издаден от SGS с № CH14/0414, 
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като проверката се извърши онлайн на следния електронен адрес: https://www.sgs.bg/bg-

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

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

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

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

участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus 

& Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни 

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

търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за 

възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и възможност от 

закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от участника данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1465/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно 

изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

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

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

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

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

кормилно управление”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обхват.  

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

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

от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на участника 

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

следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно Методиката за оценка 

на техническите показатели за Обособена позиция № 1.  

 

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

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

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

Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части 

за преден и заден мост, кормилно управление”: 

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

служебна проверка на приложените към Офертата на участника Сертификати издадени на 

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

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

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

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

притежателите на приложените сертификати. 

Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси:  

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

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

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

Комисията е установила, че приложените към Техническото предложение на участника 

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

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

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

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

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

отговарят на изискванията.  

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

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

от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
https://www.sampa.com/en
https://www.sampa.com/en/what-we-do/quality
https://www.dqs-holding.com/en/about-dqs/customers-and-certificates/#subnav-wrapper
https://www.aydinsan.com/Organizasyon.php?Dil=TR&Kalite
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Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на участника 

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

следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно Методиката за оценка 

на техническите показатели за Обособена позиция № 1.  

 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на 

заявените резервни части -  

10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-

заводски дефекти 

(Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил 

срок за гаранция 25 месеца и 

получава 20 т. 

Участникът е предложил срок 

за гаранция 25 месеца и 

получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 40 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

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

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

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

№ 7, ет. 3, ап. 7, подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 
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същия отговаря на допълнителните изисквания поставени в документацията за участие в т. 

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.3, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 3 от каталожните номера за Solaris. Към 

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

участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus 

& Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни 

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

търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за 

възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и възможност от 

закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от участника данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП Комисията 

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1466/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно 

изожените по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

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

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

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

Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части 

за пневматична и хидравлична система”: 

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

служебна проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП на 

предложените производители/доставчици, както и на приложените към предложението 

сертификати, като бъде извършена проверка чрез официалната електронна станица на 

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

Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси: 

https://www.sorl-europe.bg/bg/pages/sertificates/, https://www.yonteknik.com/, https://www.sorl-

europe.bg/bg/ 

Комисията е установила, че приложените към Техническото предложение на участника 

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

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

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

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

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

отговарят на изискванията.  

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

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

от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на участника 

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

следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно Методиката за оценка 

на техническите показатели за Обособена позиция № 3.  

 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

https://www.sorl-europe.bg/bg/pages/sertificates/
https://www.yonteknik.com/
https://www.sorl-europe.bg/bg/
https://www.sorl-europe.bg/bg/
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1. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

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

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

Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части 

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

 С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението 

на участника отнасящо се за Обособена позиция 4 отговаря на изискванията на Възложителя и 

следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, Комисията 

пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР” 

 

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

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

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

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

въздушен компресор”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

вариант с идентично съдържание. Дадена е информация досежно обхвата на на сертификата и 
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това какво същия покрива, като третото лице е изложило, че не следва да коментира дали 

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.5, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 5 от каталожните номера за Solaris. Към 

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

участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus 

& Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни 

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

търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за 

възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и възможност от 

закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от участника данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във вр. чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП Комисията 

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на резервни части за въздушен 

компресор”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените по-горе от 

Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

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

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

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

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

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

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

отопление - салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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 От служебната проверка, Комисията установи, че сертифициращия орган  SGS е издал 

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.6, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 6 от каталожните номера за Solaris. Към 

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

участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus 

& Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни 

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

търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за 

възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и възможност от 

закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от участника данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1468/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - 

салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”, тъй като 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените по-горе от Комисията обосновани 

мотиви. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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2. Техническо предложение към Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 г., 

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

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

Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части 

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

филтри”. 

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

служебна проверка на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП на 

предложения производител и на приложения към предложението сертификат, като бъде 

извършена проверка чрез официалната електронна станица на издателя на сертификата или да 

бъде извършена справка онлайн, ако такава се позволява. 

Комисията служебно е извършила проверка на следните електронни адреси:  

http://www.ursacademy.org/acb/index.nsf/xpDownloadLogos.xsp,  

https://kormas.com/sertifikalarimiz/ 

Комисията е установила, че приложeния към Техническото предложение на участника 

сертификат е валиден, издаден на дружество вписано в него със съответния обхват, както и 

обстоятелството, че е производител. Комисията счита, че доколкото в документацията за 

участие, Възложителят е дал възможност на участниците да предлагат еквиваленти резервни 

части и от извършените служебни проверки, по заявени в предложението данни, се установи, 

че предложените части от съответните производители отговарят на изискванията.  

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

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

от участника резервни части на производителите отговарят на изискванията по 

документацията.  

Комисията пристъпи към повторен преглед на Техническото предложение на участника 

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

следва да бъде допуснат до следващ етап, а именно до оценка съгласно Методиката за оценка 

на техническите показатели за Обособена позиция № 6.  

 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – 

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

 

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

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

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

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

система за централно смазване”. 

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

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

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

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

http://www.ursacademy.org/acb/index.nsf/xpDownloadLogos.xsp
https://kormas.com/sertifikalarimiz/
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допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.8, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 8 от каталожните номера за Solaris. Към 

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

участникът е представил два броя сертификати, а именно: Сертификат издаден от Solaris Bus 

& Coach S.A за преминало обучение в областта на механически и електрически сервизни 

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

търговски превози, в които е записано, че са издадени именно на участника „ЛИМТЕК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. С цел законосъобразното и правилно провеждане на процедурата за 

възлагане на обществна поръчка, Комисията възползвайки се от дадената и възможност от 

закона за извършване на проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП е поискала информация от трети лица и проверка на заявени от участника данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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издаден от сертифициращия орган SGS и Сертификат с № 295/P/JS/07/2013 издаден от 

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1469/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на резервни части за система за 

централно смазване”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените 

по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 –  

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

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ – КОНТЕЙНЕР С КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА” 

 

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

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

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

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

отопление - салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична система”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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 1. Третото за процедурата лице Solaris Bus & Coach S.A, чрез своя директор продажби 

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.11, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 11 от каталожните номера за Solaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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От извършената служебна справка от Комисията, същата установи, че приложения към 

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1470/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 11 –,,Доставка на резервни части за отопление - 

салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична система”, тъй като 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените по-горе от Комисията обосновани 

мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯГОВО ЗАДВИЖВАНЕ” 

 

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

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

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

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

тягово задвижване”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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това дружество. Към писмото съдържащо информация, са приложени копия от документи: 

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.12, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 12 от каталожните номера за Solaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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Във връзка с всичко изложено до тук и в заключение, настоящата Комисия прие 

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1471/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на резервни части за тягово 

задвижване”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените по-горе от 

Комисията обосновани мотиви. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

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

 

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

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

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

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

дизел - генератор ,,IVECO”. 

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

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

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

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

допълнителните изисквания към Техническата спецификация от документацията, както и на 

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

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

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

като бъде извършена проверка на сертидиката чрез официалната електронна станица на 

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

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

третото за процедурата лице. 

 Комисията пристъпи към разглеждането му. 

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

за територията на Република България е предоставило информация и доказателства в следния 

смисъл: 

 От информацията и допълнителните документи и доказатества, предоставени Solaris 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

третото лице съгласно предвидените в националното законодателство възможности.    

 Комисията във връзка с взетото в предходния протокол решение извърши служебна 

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



                                                                                                                                                             19 

 

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

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

bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory.  

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

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

валиден. Комисията прилага служебната извадка от сайта към преписката. 

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

извършената служебна справка, Комисията пристъпи към преценка на Техническото 

предложение на участника, като достигна до следния извод: 

Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по желания от 

Възложителя образец № 4.13, като в същто е декларирал и се е задължил, че ще доставя 

резервни части относими към Обособена позизиця № 13 от каталожните номера за Solaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

съдържание. Доказано се явява по пътя на исканата допълнително информация от трети лица 

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

му е различен от настоящия участник в процедурата! Отделно настоящата комисия, счита че 

този сертификат не дава правомощия на притежателят му да продава и предлага резервни 

части, а има като предмет различни дейности в общ смисъл извършване на сервизна дейност. 

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

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

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

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

clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory като се установи, че 

сертифициращия орган  SGS е издал сертификат с № CH14/0414, с обхват ISO 9001:2015, 

който в системата е вписан на SDT GROUP d.o.o. Данни за сертификат с този номер за по-

стар период няма. При справка не се установи информация участникът да притежава какъвто и 

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

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

единодушно следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

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

предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес 

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

2019-1472/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
https://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory#tblCertifiedClientDirectory
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генератор ,,IVECO”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката, съгласно подробно изожените 

по-горе от Комисията обосновани мотиви. 

 

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

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

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

Петър Дертлиев“ № 2 подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части 

за дизел - генератор ,,IVECO”. 

С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението на 

участника отнасящо се за Обособена позиция 13 отговаря на изискванията на Възложителя и 

следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, Комисията 

пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 25 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

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

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

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

,,Доставка на токоснемащи материали”. 

С предходния протокол от работатат си, Комисията е установила, че предложението на 

участника отнасящо се за Обособена позиция 14 отговаря на изискванията на Възложителя и 

следва да бъде допуснато до оценка, съгласно Методиката за оценка. Поради това, Комисията 

пристъпи към оценка, като резултатите са посочени в следващата таблица. 

 

Комисията пристъпи към оценка, съгласно Методиката за оценка. 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Срок за отстраняване на 

рекламации – 10 т. 

Тр = 3 х 10 = 10 т. 

         3 

Гаранция за фабрично-заводски 

дефекти (Гаранционен срок от 

датата на доставка) – 20 т. 

Участникът е предложил срок за гаранция 26 месеца 

и получава 20 т. 

Междинна оценка 40 т. 

 

 Във връзка с горните решения и извършените оценки съгласно Методиката за оценка на 

допуснатите участници, Комисията единодушно взе следното 

         

        РЕШЕНИЕ: 



PC1
Text Box
Заличено на основание чл.1, ал.1, ал.2 и §1, т.1 от ДР ЗЗЛД вр. чл.36а, ал.3 от ЗОП




