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ПРОТОКОЛ 

Днес 18.12.2019 г. в 14:00 ч. в сградата на „ОДПГ" ЕООД,, град Велико Търново, 
Комисията по чл. 51, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД-
06-32/17.12.2019г. на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, 
започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с обявената обществена поръчка 
открита с Решение №АСД-02-326 от 07.11.2019г. на Управителя на „ОДПГ" ЕООД, град 
Велико Търново, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град 
Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново", откритата процедура е с публикувано 
Обявление за поръчка с ID 943546 на дата 11.11.2019 г., с уникален номер в РОП: 04683-
2019-0001, с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/738/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мъстън Еминов - инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Консултант по Обществени поръчки; 
2. инж.Мирослав Радославов - инженер „ДВГ" и експерт Автомобилна Електроника и 

Софтуерна диагностика; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на „ОДПГ" ЕООД, град 
Велико Търново в стая „Инспектори". Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и на 
средствата за масово осведомяване. 

Мъстън Еминов - инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново , изчете Заповед № 
РД-06-32/17.12.2019г., представи комисията и оповести нейните задачи: 

„ да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да оцени и класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия." 
„Комисията да проведе заседание на 18.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на „ОДПГ" ЕООД. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите 
от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми 
бъде представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата 
на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт 
на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", откритата процедура е с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 943546 на дата 11.11.2019 г., с уникален номер в 
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РОП: 04683-2019-0001, с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/73 8/ „ 

С приемо-предавателен протокол бе предадена на председателя на комисията 
постъпилата оферта в определения срок посочен в обявлението до 16.12.2019г. до 17:00ч. В 
посочения в обявлението срок, е постъпила една оферта с вх.№: 

1. Вх.№ АСД-02-372/16.12.2019г. в 16:17ч. на Консорциум „Екселор-Алфа" ; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковката на постъпилата оферта и установи 
следното: 

Опаковката е постъпила в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка и с 
ненарушена цялост. 

Комисията отвори постъпилата оферта - запечатана непрозрачна опаковка и оповести 
нейното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 

-х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането 
на опаковката, както следва: 

I. Оферта от Консорциум „Екселор-Алфа", е вх. № АСД-02-372/16.12.2019г. в 
16:17ч., е адрес за кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път" №36, ет.34, тел: 
029505060, email: www.excelor.bg , лице за контакт: Магдалена Василева, съдържа: 

1. Опие на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Магдалена 
Василева - Зстр. 

2. Магнитен носител - 1бр. съдържащ ЕЕДОП. 
3. Договор в превод на български език за създаване на консорциум, подписан - 4стр. 
4. Договор за създаване на консорциум на английски език, заверено копие подписан и 

подпечатан - 4стр. 
5. ЕЕДОП, на хартиен носител в превод от английски език - 16стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Магдалена 

Василева - 8стр. 
7. Технически характеристики на електробусите, в превод от английски език на 

български език, подписани - 7стр. 
8. Технически характеристики на електробусите на английски език, заверени копия - 7 

стр. 
9. Заверени копия от цветни визуализации на електробусите, подписани и подпечатани 

- 1стр. 
10. Технически доклад относно стандартизирани цикли на пътни тестове и 

приложения към него, превод от английски език на български език, подписани - 22стр. 
11. Технически доклад относно стандартизирани цикли на пътни тестове и приложения 

към него, заверени копия подписани и подпечатани - 22стр. 
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Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 08.01.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертата за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на „ОДПГ" ЕООД, където офертата е на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 10.01.2020 г.комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на участника в деня на публикуването му в профила на 
купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 24.01.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатия участник за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовото предложение най-късно до: 30.01.2020 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
15:00ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията продължи своята работа на дата 19.12.2019г. от 09:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представената оферта Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от Консорциум „Екселор-Алфа", с вх. № АСД-02-372/16.12.2019г. в 
16:17ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Околовръстен път" №36, ет.34, тел: 
029505060, email: www.excelor.bg , лице за контакт: Магдалена Василева: 
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Участника е представил договор за създаване на консорциум в превод на 
български език и заверено копие от договора на подписан на английски език. Като партньори в 
обединението са „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД и „JIANGSU ALFA BUS CO." LTD. В 
представения договор са разписани конкретните права и задължения на партньорите за 
обществената поръчка, уговорено е носенето на отговорност заедно и поотделно до изтичане 
на срока по договора за обществена поръчка, разпределение на дейностите, които ще 
изпълнява всеки член на обединението. Относно разпределението на дейностите в договора е 
записано, че „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД, ще изпълняват дейсноти свързани с 
подготовка на офертно предложение, издаване на тръжни гаранции, както и водене на цялата 
счетоводна документация, както и дейности свързани с доставка, поддръжка и сервизиране в 
периода на гаранцията, a „JIANGSU ALFA BUS CO." LTD, ще изпълняват дейности свързани 
с производство, доставка, сглобяване, пускане в експлоатация, обучение за тестване на 3 
единици соло 8,19м., градски автобуси с две оси , категория МЗ, новопроизведени с капацитет 
на пътниците (общо стоящи и седнали ) от 50 до 60 места. Определен е партньор, който да 
представлява обединението за целите на обществената поръчка, като е посочено, че водещ 
партньор е „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД. Разписано е и разпределението на 
отговорността между членовете на обединението. Като представляващ сдружението е 
посочено лицето Магдалена Василева. 

Оппюспо и ЕЕДОП и а Консорциум „Екселор-Алфа ": 

1.Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
определения за представляващ Консорциума -Магдалена Василева . Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и грети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лице по чл. 54, ал. 2 ЗОП е 
декларирал липсата на основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор: Относно изискванията отнасящи се до технически и 
професионални способности: „ 1. Изисква се участникът в процедурата през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1/ една/ 
дейност, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка. 

Под дейности, сходни с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка 
на минимум I (един) брой, електрически автобус, категория М2 или МЗ, съгласно Закона за 
движение по пътищата." В отговор на това изискване, участника е представил информация 
в еЕЕДОП, за изпълнена една доставка. Участника е представил информация че са доставени 
два броя 12 метрови електрически автобуси, категория МЗ в периода 25.10.2019г. -
28.10.2019г., като получател на доставката е посочен - KM S.p.A. Via Postumia 102 26100 
Cremona Италия. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва от партньора в 
обединението „JIANGSU ALFA BUS CO." LTD. 

Участниците в обединението са представили по отделно еЕЕДОП: 
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Относно еЕЕДОП на „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД: 

1. Партньорът в обединението е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. 
подпис от управителя на дружеството Магдалена Василева и едноличен собственик на 
дружеството Илка Каменова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки 
предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

Относно еЕЕДОП на „JIANGSU ALE A BUS CO." LTD: 

Съгласно указанията дадени от Възложителя и записани на страница №37 от 
документацията за участие: 

„За попълване на еЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 
1) Изтеглете предоставените от Възложителя файлове и ги съхранете на 

компютъра си; 
2) Отворете интернет cmpanuijama на системата за еЕЕДОП и изберете български 

език: 
9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. 

Подписаният еЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се 
представи еЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. 

При подготовка на своите оферти и попълване на еЕЕДОП участниците следва да се 
придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената поръчка 
и обявлението за поръчка, 

Съгласно чл.41, ал.1 ППЗОП: „Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от 
едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и 
чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай 
че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. " 

Партньора в обединението е представил ЕЕДОП, който е подготвен на английски език. В 
тази връзка не е спазено указанието за представяне на ЕЕДОП на български език, подписан с 
валиден електронен подпис от всички лица по чл.40, ал.1 ППЗОП. 
Съгласно чл.101, алб от ЗОП „Офертите и заявленията за участие се изготвят на български 
език. " 
ЕЕДОП, следва да бъде попълнен съгласно условията посочени в документацията на 
обществената поръчка и да е подписан от лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП: 
„1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон; 
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3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, an. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ач. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ач. 1 и чл. 27, ач. 1 от Закона за кооперациите; 
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ач. 1 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел ши управителят, в случаите на чл. 30, ач. 3 от 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ач. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел; 
11. в случаите по т. 1 - 7 -и прокуристите, когато има такива; 
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 
установени." 

В съответствие е чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участника, може да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участника, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участника представя на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на настоящия 
протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на „ОДПГ" ЕООД след изтичане на срока 
няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по 
куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора. 

Отговорите на участниците се представят в сградата на „Организация на движението 
паркинги и гаражи" ЕООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. "Цар Тодор Светослав" № 1А в 
запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен идентификацията на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 
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На протокол от дата 19.12.2019г. от 09:00ч. 
До Мъстън Еминов - инспектор услуги в ОДПГ - Велико Търново, Председател на комисията, 
определена със Заповед РД-06-32/17.12.2019г. на Управителя на „Организация на движението, 
паркинги и гаражи" ЕООД по обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на 
градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", откритата процедура е с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 943546 на дата 11.11.2019 г., с уникален номер в РОП: 
04683-2019-0001, с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/738/ 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. . . .№. . . , ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Управителя на„Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД по 
обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико 
Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново", откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 
943546 на дата 11.11.2019 г., с уникален номер в РОП: 04683-2019-0001, с адрес на профила на 
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/738/ 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на 
протокол от дата 79.12.2019г.". 

Комисията приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Мъстън Еминов - инспектс 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 

в ОДПГ - Велико Търново; / 

/ Александър Колев - Консултант жзиЗ§ществени поръчки; / 

2 
/ инж.Мирослав Радославов - инженер „ДВк4 р е 

Софтуерна диагностика;/ 
^^Автомобилна Електроника и 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


