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„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, град Стара Загора 
България, Стара Загора 6000, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, Булстат: 123732117; 

  0035942/605-274; 0035942/605-264; : office@szprevozi.com/trz@szprevozi.com 
 

Изх. №  1421/21.05.2020 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 вх. № 1403/20.05.2020 

г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения: 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

 

1. В част I Технически спецификации, Възложителят е 
поставил следното изискване: „Допълнително и с оглед 
спазването на оферираните в процедурата срокове и в 
съответствие с приетите технически характеристики и 
параметри на офертата, участникът следва да направи 
предложение, а след това и да изпълни, нарочни дейности 
структурирани под формата на мерки, насочени в две 
основни направления, които са от съществено значение за 
възложителя: 

- мерки за доставка в оферираните и приети от 
Възложителя срокове, включително и междинните; 

- мерки за доставка в съответствие с оферираните в 
техническо предложение технически и функционални 

1. 
Участникът следва да направи предложение, а след това и да 

изпълни, нарочни дейности структурирани под формата на 

мерки, насочени в две основни направления, които са от 

съществено значение за възложителя. Под мерки за доставка 

в оферираните и приети от Възложителя срокове, 

включително и междинните, Възложителят очаква 

участниците да предложат, а после и да изпълнят съвкупност 

от действия структурирани под формата мерки, които да имат 

пряка насоченост не към организацията на доставка, а към 

предприети конкретни действия, които да гарантират 

спазването на оферираните от участника срокове. Вярно е, че 

е възможно част от организацията по самата доставка да 

включва и действия, обезпечаващи спазването на 

предвидените срокове, но с оглед важността на този 
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параметри“. 

Моля Възложителят да уточни какво разбира под мерки за 
доставка? Какво следва да включват посочените мерки за 
доставка като се има предвид, че участниците следва да 
приложат към своята оферта и подробно „Предложение за 
организация на изпълнението на доставките“? 

компонент за възложителя е предвидено тези действия да 

бъдат дефинирани и изведени в отделни мерки. Аналогично 

е и условието участникът да приложи нарочни мерки за 

доставка в съответствие с оферираните в техническото 

предложение технически и функционални параметри; 

2. В т.3.4. от Технически спецификации, Възложителят е 
изискал „Допълнително и с оглед спазването на 
оферираните в процедурата срокове и в съответствие с 
приетите от възложителя общи условия за изпълнение на 
гаранционните условия, участникът следва да направи 
предложение, а след това и да изпълни, за нарочни 
дейности, структурирани под формата на мерки, насочени 
в две основни направления, които са от съществено 
значение за възложителя: 

- мерки за спазване на сроковете за реакция и отстраняване 
на гаранционните дефекти за отделните видове гаранции; 

- мерки за осъществяване на текущ мониторинг върху 
доставеното оборудване.“ 

Моля Възложителят да уточни какво следва да бъде 
съдържанието на изискуемите мерки или да посочи 
пример за подходящи такива? 

2. По отношение на мерките за спазване на сроковете за реакция 

и отстраняване на гаранционните дефекти за отделните 

видове гаранции следва да се има предвид, че участникът 

следва да направи предложение, а след това и да изпълни, 

нарочни дейности структурирани под формата на мерки, 

насочени в две основни направления, които са от съществено 

значение за възложителя. Под мерки за спазване на сроковете 

за реакция и отстраняване на гаранционните дефекти за 

отделните видове гаранции, Възложителят очаква 

участниците да предложат, а после и да изпълнят съвкупност 

от действия структурирани под формата мерки, които да имат 

пряка насоченост не към организацията на изпълнение на 

гаранционната дейност, а към предприети конкретни 

действия, които да гарантират спазването на оферираните от 

участника срокове за реакция и отстраняване на 

гаранционните дефекти. Вярно е, че е възможно част от 

организацията по самата гаранционна поддръжка да включва 

и действия, обезпечаващи спазването на предвидените 

срокове, но с оглед важността на този компонент за 

възложителя е предвидено тези действия да бъдат 

дефинирани и изведени в отделни мерки. Аналогично е и 

условието участникът да приложи нарочни мерки за 

осъществяване на текущ мониторинг върху доставеното 

оборудване. В контекста на поставения въпрос за разяснение 

с искане за представяне на конкретни мерки считаме, че 

предлагането на конкретни такива мерки, които участникът 

да включи в своята оферта напуска пределите на нормата на 

чл.33 от ЗОП от една страна, от друга би представлявало 

скрита промяна в условията на процедурата направена чрез 

разяснения в противоречие с нормата на чл.100 от ЗОП, както 
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и би нарушило принципа на равнопоставеност, прокламиран 

в чл.2 от ЗОП. В този смисъл възложителят ще се въздържи в 

отговор на въпрос по чл.33 от ЗОП да направи предложения 

за конкретно съдържание на офертата на участниците.                                                                                                       

 

3. 
В т. 43 от Технически спецификации, Възложителят 

посочва следното: „За всички технически и функционални 

характеристики, посочени в Техническа спецификация, 

предложени от участника в техническото му предложение, 

за които няма изрично изискани, като приложения 

документи, изхождащи от производител и/или доставчик, 

доказващи характеристиката на предложението, следва да 

се приложат такива към Техническото предложение 

(каталози на производителя и/или доставчика, справочни 

документи, схеми, чертежи, протоколи и др. подходящи )“. 

• Моля Възложителят да уточни кои от изброените схеми 

и чертежи следва да бъдат приложени към офертата на 

участниците, както и да допълни списъка ако прецени, че 

е необходимо: 

- Обща схема/чертеж на предлагания електробус; 

- Чертеж на обслужващи врати и аварийни изходи; 

- Чертеж на капака за достъп на пода; 

- Чертеж на капака за достъп – интериор; 

- Чертеж на външни покрития за достъп; 

- Чертеж на дръжки; 

- Разположение на седалките, капаци на прозорците, 

вентилационна и отоплителна системи; 

- Чертеж на кабината на водача; 

- Чертеж на бутоните на обслужващата врата; 

- Чертеж на зарядните станции; 

- Чертеж на бутоните за спиране; 

- Чертеж на местоположението на предложената система 

за билети. 

3. Съгласно изискването на т.43 Техническите спецификации от 

участниците е изискано да представят към своето техническо 

предложение документи, доказващи всички технически и 

функционални характеристики предложени от участника в 

техническото му предложение. Изборът на документите, с 

които това да стане са по преценка на участника, като 

условието на възложителя е в тяхната съвкупност всички 

представени документи и /или източници да покриват  изцяло 

всички елементи на техническото предложение на участника 

в посочените позиции. Изброяването на конкретни 

документи или източници в Техническата спецификация е 

примерно, и остава в преценка на участника да представи 

такива, каквито прецени. В този смисъл не е възможно 

възложителят избирателно да прецени кои от представените 

във въпроса документи участникът да представи, тъй като по 

този начин биха се променили неправомерно условията на 

процедурата, чрез дадени разяснения, тъй като дадените от 

възложителя разяснения стават и част от условията на 

процедурата и това действие би я нарушило.  

  Изброяването на каталози на производителя и/или 

доставчика и/или справочни документи е примерно 

изброяване и възложителят не ограничава участниците да ги 

използват. Значението на тези изрази следва да се разбира в 

смисъл, че ако има издадени такива документи за 

конкретното оборудване от производител или доставчик, 

удостоверяващи посочените технически и функционални 

параметри, възложителят ще ги приеме като валидно 

приложение към техническото предложение на участника. 

  Що се отнася до това за кои системи следва да се 

представят такива документи, то съгласно условието на 
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• Моля Възложителят да уточни какво има предвид под 

каталози на производителя и/или доставчика и справочни 

документи? 
• Моля Възложителят да уточни брошури/ръководства 
следва да бъдат представени за всяка една система или 
само за основните такива? Ако изискването се отнася само 
за основните системи, моля Възложителят да 
специфицира тези системи. 

процедурата те следва да удостоверяват всички технически и 

функционални характеристики, посочени от участника в 

техническото му предложение и посочени в приложение 4.1.2 

от Техническото предложение. Следва да се има предвид, че 

това се отнася само до предложенията, които имат характер 

на технически и функционални характеристики на 

доставяното оборудване. 

4.  За всички системи, изброени като подточки на т. 32 от 
Технически спецификации, Възложителят изисква 
доставчикът да предостави пълен комплект 
документация, свързана с техническите характеристики 
на доставеното електронно оборудване, включително 
комуникационните протоколи. 

Моля Възложителят да уточни към кой момент от 
поръчката следва да бъде представена посочената 
документация? 

4. Условието на процедурата е доставчикът следва да 

предостави пълен комплект документация, свързана с 

техническите характеристики на доставеното електронно 

оборудване, включително комуникационните протоколи. 

Предвидено е тази документация да се предостави при 

извършване на самата доставка. Това не отменя задължението 

на участника да представи по своя преценка документи към 

техническото си предложение за да изпълни изискването на 

т.43 от ТС. Там е предвидено също така, че участниците могат 

да се позоват и представят части и/или цялата съпътстваща 

документация, която следва задължително да представят при 

самата доставка. В този смисъл задължението за представяне 

на тези документи е към момента на самата доставка, но ако 

участникът са позове на тях при изпълнение на изискването 

на т.43 от ТС следва да ги представи към техническото си 

предложение.. 

 

 

С уважение,/п/ чл.36а, ал.3 ЗОП 

ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 


