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П Р О Т О К О Л   

№ 5 

от заседание на комисия, назначена 

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

„Градски тр а.  

 

Днес, 24.01.2020 г. от 09.00 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: 

Председа а – адвокат - консултант, с 

професионална к

            Членове: ност Началник ремонтно звено в 

транспорта в „Гр

                             ост началник ЕЗТ „ТД“ „Градски 

транспорт” ЕАД, работка на металите;                              

                 ост експерт в звено „Обществени 

поръчки” в „Гра фикация - юрист.  

                             жност счетоводител в „Градски 

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

            Комисията е назначена със Заповед № 99/07.10.2019г. 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 № 14/26.08.2019г. на Изпълнителния директор 

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

обществените поръчки и публикувано на 28.08.2019г. 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 

  

 Със заповед № 07/24.01.2020 г. на инж. – Изпълнителен директор 

на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, п ини и невъзможност да 

изпълни задълженията си като член на комисията поради забол

 като на негово място за член е определен инж. 

  изпълнение чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, попълни и подписа декларация по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП, за липса на свързаност, които стават неразделна част от досието на 

процедурата и се представят на Възложителя. 

  

 На днешното второ открито заседанието на комисията е налице необходимия кворум и 

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

  

 Председателят на комисията докладва, че всички участници са били уведомени за деня 

и часа на провеждане на откритото заседание на комисията по отваряне на ценовите 

предложения с писма, както и с информация качена на Профил на купувача. 

  

 На днешното откритото публично заседание, присъства представител на един от 

участниците, който се легитимира пред комисията: 

  Управител на „Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД. 

http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0006
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 На откритото заседание на комисията НЕ присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

 Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3, изречение последно от ППЗОП, преди 

започване на работата си в днешното открито заседание, следва да бъдат обявени резултатите 

от оценяване на офертите по другите показатели.  

 

 Председателят на комисията докладва и обяви резултатите от оценяването от 

комисията участници по съответните обособени позиции: 

 

 За Обособена позиция № 1  
 

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. 

 

 За Обособена позиция № 3 

 

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 

 

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 № 6 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените 

резервни части -  10 т 

Тд = 3 х 10 = 10 т. 

         3 
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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 № 13 

 

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 

 

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. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на Обособените позиции и обявяване нa ценовите 

предложения на допуснатите участници  

        

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

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

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

  1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 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” 

        Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

Плика съдържа:  

1. Ценово предложение, по Приложение № 5.1, съдържащо:  

1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 14 923,82 лв. 

(четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и две стотинки) без 

ДДС. 
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1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 

 2. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

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

,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”. 

 Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.1, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 6 860,00 лв. (шест 

хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

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

,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

 Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.3, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 4 615,00 лв. (четири 

хиляди шестстотин и петнадесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

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

,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: 
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Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.4, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 13 564,50 лв. 

(тринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

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

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

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

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

климатична инсталация, корпус филтри”: 

Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.6, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 12 628,00 лв. 

(дванадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

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

 

1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа от „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

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

,,Доставка на резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”. 

Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.13, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 10 715,00 лв. (десет 

хиляди седемстотин и петнадесет лева) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

 2. Списък на резервни части, които са извън включените в ценовото предложение. 
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

 1. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ към Опаковка с вх. № 2019-

1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

09:00 часа от „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадена за Обособена 

позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”: 
Председателят на комисията показа плика на присъстващия участник, като се 

констатира, че същия е непрозрачен с ненарушена цялост и съдържащ подписите на членове 

на комисията от първото открито заседание по процедурата. 

 Плика съдържа:  

 1. Ценово предложение, по Приложение № 5.14, съдържащо:  

 1.1. Общият сбор от единичните цени (обща цена) в размер на: 88,85 лв. (осемдесет и 

осем лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС. 
 1.2. Търговска отстъпка за доставка на други резервни части за съответните моторни 

превозни средства от каталога, респективно каталога на производителя, които не са включени 

в спецификацията и в таблицата към настоящото предложение – 10 % (десет процента). 

  

След обявяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата по 

всяка една Обособена позиция отделно приключи публичната част от заседанието на 

комисията, след което същата продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на 

ценовите предложения на участниците, съобразно изискванията на Възложителя и 

документацията за участие и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

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

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

  1. Ценово предложение на „АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 

София, бул. „Европа“ № 126 подадено за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление” 

        Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 1 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.1.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „АЙПАРТС“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „АЙПАРТС“ 

ЕООД до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно 

критерия за възлагане.   

 

 2. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 1 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.1.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 



                                                                                                                                                             7 

 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия 

за възлагане.   

 

ПОКАЗАТЕЛ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 

т. 

Тц = 6860,00 х 60 = 27,58 т. 

         14923,82 

Тц = 6860,00 х 60 = 60 т. 

         6860,00 

Оценка ценови показател 27,58 т. 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „АЙПАРТС“ ЕООД „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на 

заявените резервни части -  

Тд 

10 т. 

 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на 

рекламации – Тр 

10 т. 

 

10 т. 

 

Гаранция за фабрично-

заводски дефекти 

(Гаранционен срок от 

датата на доставка) – Тг 

20 т. 20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 27,58 т. 60 т.  

Комплексна оценка 67,58 т. 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

На II-ро място АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Европа“ № 126, подал Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., постъпила в 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа за Обособена позиция 

№ 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление” с получена 

комплексна оценка съгласно методиката за оценка – 67,58 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 3 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.3.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 



                                                                                                                                                             8 

 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия 

за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 4615,00 х 60 = 60 т. 

         4615,00 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 3. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система”с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, 

предпазители, модули”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 4 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.4.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия 

за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 
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Предложена обща цена – 60 т. Тц = 13564,50 х 60 = 60 т. 

         13564,50 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 4. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за 

електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули”: с получена комплексна оценка 

съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

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

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

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

кабина, климатична инсталация, корпус филтри”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 6 и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.6.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия 

за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 12628,00 х 60 = 60 т. 

         12628,00 

Оценка ценови показател 60 т. 
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Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 6. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление 

- салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри” с получена 

комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

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

 

1. Ценово предложение на „ХЕР - 1“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2 подадено за Обособена 

позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”: 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 13, и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.13.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително посочените изисквания към 

участниците, поради което и Комисията единодушно допуска участника „ХЕР - 1“ ЕООД 

до следващият етап от процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия 

за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 10715,00 х 60 = 60 т. 

         10715,00 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 13. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ХЕР - 1“ ЕООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 
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Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 

 

Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

1. Ценово предложение на „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадено 

за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали” 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

отнасящо се за Обособена позиция № 14, и констатира, че предложението е представено 

съгласно изискванията на Възложителя по Образец № 5.14.  

След извършена проверка от страна на Комисията, последната установи, че в ценовото 

предложение на участника няма допуснати грешки от пресмятания или несъответствия. 

Комисията констатира, че ценовото предложение от участника „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на изискванията на Възложителя и на предварително 

посочените изисквания към участниците, поради което и Комисията единодушно допуска 

участника „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до следващият етап от 

процедурата – оценка на ценовото му предложение, съгласно критерия за възлагане.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД 

Предложена обща цена – 60 т. Тц = 88,85 х 60 = 60 т. 

         88,85 

Оценка ценови показател 60 т. 

 

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатите участници по Обособена 

позиция № 14. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД 

Срок за доставка на заявените резервни 

части -  Тд 

10 т. 

 

Срок за отстраняване на рекламации – Тр 10 т. 

 

Гаранция за фабрично-заводски дефекти 

(Гаранционен срок от датата на доставка) 

– Тг 

20 т. 

 

Предложена обща цена - Тц 60 т.  

Комплексна оценка 100 т. 
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Въз основа на резултатите, настоящата Комисия класира участниците както следва: 

  На I-во място „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за 

кореспонденция: гр. Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. 

№ 2019-1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 09:00 часа подадена за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на 

токоснемащи материали” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

 Във връзка с извършената от комисията работа и оценка на допуснатите до този етап 

участници по всяка една Обособена позиция отделно, съгласно Методиката, както и 

решенията и за отстраняване на участници от процедурата, обективирани в предходни 

протоколи, в обобщение на всички настоящата Комисия единодушно взе следните   

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

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

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и 

заден мост, кормилно управление” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

На II-ро място АЙПАРТС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. 

„Европа“ № 126, подал Опаковка с вх. № 2019-1487/02.10.2019 г., постъпила в 

деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 13:20 часа за Обособена позиция 

№ 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден мост, кормилно управление” с получена 

комплексна оценка съгласно методиката за оценка – 67,58 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

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

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 

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

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

кормилно управление”. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПНЕВМАТИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА 

СИСТЕМА”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за 

пневматична и хидравлична система” с получена комплексна оценка съгласно методиката за 

оценка – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 
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„ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. „Владислав 

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 

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

подадена за Обособена позиция № 3 – ,,Доставка на резервни части за пневматична и 

хидравлична система” 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –  

,,ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ – ПУЛТ, 

КОНЗОЛА, ПРЕДПАЗИТЕЛИ, МОДУЛИ” 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за 

електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, модули” с получена комплексна оценка 

съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

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

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 

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

подадена за Обособена позиция № 4 – ,,Доставка на резервни части за електрооборудване – 

пулт, конзола, предпазители, модули”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – 

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

ШОФЬОРСКА КАБИНА, КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ, КОРПУС ФИЛТРИ” 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

14:26 часа подадена за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление 

- салон за пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри” с получена 

комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

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

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 

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

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

пътници и шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – 

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

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ХЕР - 1“ ЕООД с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж. к. 

„Владислав Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-

1500/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 
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14:26 часа подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

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

Варненчик“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 2, подал Опаковка с вх. № 2019-1500/03.10.2019 

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

подадена за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - генератор 

,,IVECO”. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – 

,,ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ МАТЕРИАЛИ”. 

 

I. Комисията класира участниците както следва: 

  На I-во място „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за 

кореспонденция: гр. Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. 

№ 2019-1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 

Варна в 09:00 часа подадена за подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на 

токоснемащи материали” с получена комплексна оценка съгласно методиката – 100 т. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение с 

класирания на първо място участник, а именно: 

  „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с адрес за кореспонденция: гр. 

Плевен, ж. к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, ап. 16, подал Опаковка с вх. № 2019-

1477/02.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 

09:00 часа подадена за Обособена позиция № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”. 

 

II. Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ: 

1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранява от процедурата по всички 

обособени позиции участникът „ШИКО АДВАНС“ ООД, гр. София, подал Опаковка с 

вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, 

гр. Варна в 08:56 часа от предложена за: Обособена позиция № 1 – ,,Доставка на резервни 

части за преден и заден мост, кормилно управление”, Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на 

резервни части за каросерия, салон за пътници и шофьорска кабина”, Обособена позиция № 3 

– ,,Доставка на резервни части за пневматична и хидравлична система”, Обособена позиция № 

4 – ,,Доставка на резервни части за електрооборудване – пулт, конзола, предпазители, 

модули”, Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на резервни части за въздушен компресор”, 

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

шофьорска кабина, климатична инсталация, корпус филтри”, Обособена позиция № 7 – 

,,Доставка на указателни табели и резервни части за видеонаблюдение”, Обособена позиция № 

8 – ,,Доставка на резервни части за система за централно смазване”, тъй като участника не е 

спазил изискванията, които Възложителят е поставил в документацията, както и 

императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката.  

Мотиви: На първото открито заседание е установено, че Участника е представил 

Опаковка с вх. № 2019-1496/03.10.2019 г., в която след отварянето и на пъбличното заседание 

е установено, че съдържа ЕДИН запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, върху който е посочено, че се отнася за всички Обособени позиции, 

за които участника е подал оферти. В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП, трима от членовете на комисия подписаха единствения плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, както и Техническите предложения на участника 
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отнасящи се за всяка една позиция, за която участника е подал оферта, както и приложенията 

към тях.  

След установяване на това обстятелство и по отношение на участника „ШИКО 

АДВАНС“ ООД, Комисията прие следното:  

В документацията по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчката, и 

по-точно в Раздел III, А) Общи изисквания (стр. 10 от документацията), Раздел IV, В) 

Съдържание на офертата (стр. 37 от документацията), т. 1. Съдържание на опаковката, т. 1.9. 

Ценово предложение, Възложителят е дал следните задължителни за всеки един участник 

указания: 

„ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: 

1. На основание чл. 47, ал. 9 от ППЗОП в случай, че се участва за повече от една 

обособена позиция, то тогава в опаковката се представят за всяка обособена позиция 

отделно комплектувани документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" с посочване на позицията 

за която се отнасят.  !!!“ 

 „За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с изрично посочване на 

номера и изписване на пълното наименование на съответната позиция. 

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената и ценовите параметри;“ 

 

Комисията съобрази следното: Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП – „(9) 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за 

всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и 

отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на 

позицията, за която се отнасят.“ 

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП „при изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“. В същия 

смисъл е и разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, съгласно която "при подготовка на 

заявленията за участие и/или офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителите".  

Настоящият участник е представил в опаковката си ЕДИН единствен плик, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ в разрез с изискванията поставени от Възложителя, които 

предварително са посочени в документацията за участие, както и в разрез с императивните 

изисквания на ЗОП и ППЗОП, както и в противоречие с трайната последователна и 

безпротиворечива практика на КЗК и ВАС, поради което и комисията единодушно счита, че 

участникът при представяне на офертата си не е изпълнил изрично условие, което е 

изчерпателно посочено в документацията. 

 

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ,,Доставка на резервни части за преден и заден 

мост, кормилно управление”:  

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

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

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

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

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

поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

javascript:%20Navigate('чл39_ал3_т1');
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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. 

 

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ,,Доставка на резервни части за пневматична и 

хидравлична система”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1466/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 2 – ,,Доставка на 

резервни части за пневматична и хидравлична система”, тъй като участникът е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 3 от каталожните номера за 

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

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

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

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

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

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

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

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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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. 

 

4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –  ,,Доставка на резервни части за въздушен 

компресор”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 5 – ,,Доставка на 

резервни части за въздушен компресор”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 5 от каталожните номера за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

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

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

5. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ,,Доставка на резервни части за отопление - 

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

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1468/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 6 – ,,Доставка на 

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

корпус филтри”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

 6. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 – ,,Доставка на резервни части за система за 

централно смазване”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1469/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 8 – ,,Доставка на 

резервни части за система за централно смазване”, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

доставя резервни части относими към Обособена позизиця № 8 от каталожните номера за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

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

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

7. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 – „Доставка на резервни части за отопление - 

салон за пътници и климатична инсталация – контейнер с климатична система”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1467/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

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

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

климатична система”, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

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

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

8. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 – ,,Доставка на резервни части за тягово 

задвижване”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1471/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 12 – ,,Доставка на 

резервни части за тягово задвижване”, тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

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

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

9. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 – ,,Доставка на резервни части за дизел - 

генератор ,,IVECO”: 

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

Комисията предлага за ОТСТРАНЯВАНЕ участникът „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

Опаковка с вх. № 2019-1472/01.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски 

транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 11:09 часа за Обособена позиция № 13 – ,,Доставка на 

резервни части за дизел - генератор ,,IVECO”, тъй като участникът е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръката. 

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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Мотиви: Участникът към офертата си е представил Техническо предложение по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

данни.  

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

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

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

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

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

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

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

общо с участника „ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да е сертификат издаван от този сертифициращ орган. 

 

10. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 – ,,Доставка на токоснемащи материали”. 

10.1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага да бъде 

отстранен от участие, участника „КАТИ ПРЕС“ ООД, подал Опаковка с вх. № 2019-

1495/03.10.2019 г., постъпила в деловодството на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна в 08:55 

часа за Обособена позиция № 14 - ,,Доставка на токоснемащи материали”, тъй като 

участника е представил оферта, която не отговря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката.  

Мотиви: Участникът е представил Техническо предложение по образец на 

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

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

предложението на участника, с което е нарушено поставното от Възложителя допълнително 

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

 

III. Комисия предлага на Възложителя: 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят да прекрати процедурата в 

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

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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