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„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ГР. СТАРА 

ЗАГОРА 
 

 

Изх. № 1336/15.05.2020 г. 

 

Относно: обществена поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително 

оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора” 

 

УВАЖАЕМИ/А  ГОСПОДИН / Г - ЖО , 

Във връзка с постъпило в “Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора запитване с вх. № 

1271/12.05.2020 г., 1291/14.05.2020 г. и1292/14.05.2020 г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните 

разяснения: 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

 

1. 
Във връзка със заложения минимален изискуем гаранционен срок 
на електробуса и силовите агрегати от минимум 36 (тридесет и 
шест) месеца, моля Възложителят да уточни, колко е очакваният 
годишен пробег на електробуса? 

1. 
В зависимост от експлоатационния график 

очакваният годишен пробег на електробус варира 

между  40 000 и 70 000 км. 

2. Моля Възложителят да уточни към кой момент се подават 
описаните в техническата спецификация Инструкции и диаграми 
и ръководства, при подаване на офертата или при сключване на 
договор с Изпълнителя? 

2. В т.43 от Приложение 4.1.2 се изисква потвърждение 

на факта, че доставените електробуси ще разполагат 

с изброените документи. Същите следва да бъдат 

представени при доставката.  

При подаване на офертата към техническото 

предложение следва да бъдат приложени 

документите, посочени като приложение към 

образеца на Приложение № 4.1 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“                                                                                                       
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№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

3. 
 
 Във връзка с изискването на Възложителя за доставка на зарядни 

станции – 18 бр., с 36 изходни зарядни точки, осигуряващи 

възможността за едновременно зареждане на всички предлагани 

автобуси на територията на депо на Възложителя.  
Ще приеме ли Възложителят зарядна станция с четири изходни 
куплунга CCS Type2/Combo2 в един метален шкаф, можеща да 
зарежда четири електробуса едновременно, при спазване на 
всички останали изисквания заложени в техническата 
спецификация? 

3. Възложителят е предвидил място за поставяне на 

зарядните станции, което не позволява едновременно 

зареждане на 4 електробуса.  

Предвид гореизложеното, предложение за зарядна 
станция с четири изходни куплунга е 
неприемливо. 

4.  Във връзка с приетото от Министерския съвет Решение за 
обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 
14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и предвид неяснотата относно 
отпускането и затягането на мерките, както и необходимостта 
от социална дистанция, подготвянето на възможно най – 
качествени оферти би било възпрепятствано. Това е особено 
валидно за случаите на чуждестранни икономически 
оператори, които биха искали да вземат участие в 
горецитираната поръчка.  

Моля Възложителят, съобразявайки се с обстановката в 
страната, както и с обема и сложността на обществената 
поръчка и на основание чл. 100, ал. 2 от ЗОП да предприеме 
необходимите действия за удължаване срока за получаване на 
оферти и заявления за участие като вземе предвид обявения 
краен срок на обстановката. 

4. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. /обн. в ДВ, бр. 34/9.4.2020 

г., сроковете по ЗОП са изключени от обхвата на 

мерките, касаещи спиране и удължаване на срокове. 

Към настоящия момент не се предвижда удължаване. 

5. Във връзка с упомената по-горе обществена поръчка и 
качените документи в Профила на купувача, Ви информираме, 
че  в така качения си вариант файла „espd-request.xml”, не е 
възможно неговото сваляне и използване за попълване на 
ЕЕДОП, чрез https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

Предвид гореизложеното отправяме молба качените файлове 
„espd-request” в .pdf вариант и  espd-request.xml да бъдат качени 
в профила на поръчката в .zip или .rar файл, което след тяхното 
сваляне и разархивиране, ще позволи и тяхното използване.  

 Изтеглянето и запаметяването на предоставения 

от Възложителя в Профила на купувача файл 

„espd-request.xml” се осъществява в следните 

стъпки: позиционирате мишката върху файла, 

след което натискате десен бутон и избирате 

„Save link as“ или „запазване на връзката като” и 

посочвате мястото на вашия компютър, където 

файла да бъде запаметен.  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Следващите стъпки са: 

1) Отворете интернет страницата на системата за 

еЕЕДОП- https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg; 

2) В долната част на отворилата се страница, под 

въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор 

„Икономически оператор“; 

3) В новопоявилото се поле „Искате да:“ 

маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ; 

4) В новопоявилото се поле „Качете документ“ 

натиснете бутона „Избор на файл“ и изберете 

файла, който е бил запаметен, формат espd-

response.xml; 

5) В новопоявилото се поле изберете мястото на 

дейност на Вашето предприятие и натиснете 

бутона „Напред“; 

6) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се 

попълва онлайн. След попълване на всички 

раздели, на последната страница ще се появи 

опция „Преглед“, чрез която се преглежда 

попълненият файл; 

7) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, 

натиснете бутона „Изтегляне като“ и съхранете 

двете опции на файла на компютъра си, за да 

може да се редактира повторно, ако е 

необходимо; 

 

С уважение, /п/  чл.36а, ал.3 ЗОП 

инж. ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

