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Изх. № 1512/29.05.2020 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. № 1456/27.05.2020 г., относно горепосочената обществена поръчка, 

Ви давам следните разяснения: 

Въпрос 1: 

33 броя 12M електрически 

автобуси 
Точки от спецификацията 

Технически проблеми и 
решения 

Предложения / 
Резултат 

3. Гаранционен срок 

* за автобуса и силовите 

агрегати - минимум 36 

(тридесет и шест) месеца 

* за тяговата акумулаторна 

батерия - минимум 72 

(седемдесет и два) месеца 

* за зарядните станции - 

минимум 36 (тридесет и шест) 

месеца 

Общият гаранционен срок за 

силови агрегати, зарядни 

станции и общи части за 

автобуси в автомобилната 

индустрия е 24 месеца. 

Удължените гаранции водят 

до оскъпяване на стойността 

на автобуса. Поради тази 

причина ние предлагаме 24 

месеца гаранция и ако се 

изисква +3, +4 години 

удължаване на гаранцията, 

можем да предложим 

допълнителната гаранция 

срещу допълнителната 

стойност към цената на 

автобусите 

* за автобуса и силовите 

агрегати - минимум 24 

(двадесет и четири) 

месеца  

* за тяговата батерия - 

минимум 24 (двадесет и 

четири) месеца  

* за зарядните станции - 

минимум 24 (двадесет и 

четири) месеца 
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3.2. Гарантирани 

максимални 

срокове за отстраняване на 

установени неизправности 

при гаранционното 

обслужване по части и 

агрегати, както следва: 

- за автобуса - до 72 часа 

от установяване на 

неизправността и 

уведомяване на доставчика ; 

- за шаси, преден и заден 

мост 

- до 20 календарни дни ; 

- за тяговия 

електродвигател и редуктора - 

до 30 календарни дни ; 

- за зарядните станции - 

до 24 часа ; 

- за елементи и системи 

от електронното оборудване - 

до 24 часа; 

акумулатори - до 24 часа. 

По отношение на нашата 

процедура за 

следпродажбено 

обслужване, ние предлагаме 

72 часа гаранционен срок за 

поддръжка на електронно 

оборудване и зарядните 

станции, останалите точки се 

приемат. 

- за автобуса - до 72 

часа от установяване на 

повреда и уведомяване на 

доставчика; 

- за шаси, преден и 

заден мост - до 20 

календарни дни; 

- за тяговия 

електродвигател и 

редуктора - до 30 

календарни дни; 

- за зарядните 

станции - до 72 часа; 

- за компоненти и 

системи за електронно 

оборудване - до 72 часа; 

- акумулатори - до 

24 часа. 

17. Вентилация, люкове, 

отдушници: 

Автобусът да има люкове за 

аварийни случаи. 

Поради високоволтовата 

система, монтирана на 

покрива на автобуса, не 

препоръчваме да има люкове 

за аварийни случаи, защото 

има риск от токов удар при 

излизане от люковете. За 

превозни средства категория 

M3, клас I това не е 

задължително. 

ОТКАЗ 



23. Тягова батерия: 

Ниво на безопасност - мин. 

IP67 съгласно международния 

стандарт IEC 60529 или 

еквивалент 

Ниво на безопасност IP54 е 

достатъчен за батерията без 

охладителна система вътре. В 

противен случай разходите за 

поддръжка и инвестиционните 

разходи ще бъдат високи. 

Ниво на 

безопасност - мин. 

IP54 съгласно 

международния 

стандарт IEC 60529 

или еквивалент 

28. Спирачна система: 

Наличие на възможност 

(устройство) в предната част 

на превозното средство за 

ръчно отблокиране на 

спирачната система. 

По отношение на процедурата за 

одобрение на спирачките, не е 

позволено да се управлява 

спирачната система извън 

превозното средство . 

ОТКАЗ 

34.2. Наличие на системен тип 

„парктроник" или 

еквивалентна. осигуряваща 

безопасност при маневра на 

заден ход. 

„Парктроник" е автоматична 

система за паркиране 

(патентована) от Mercedes Benz. 

Поради високата цена, не е 

ефективно да се използва еднаква 

система. 

ОТКАЗ 

38. Сигурност: 

38.2. За всеки автобус да бъде 

осигурено: 

- обезопасителни 

ограничители за колелата 

срещу неконтролируемо 

потегляне на автобуса - 2 броя 

Необходим е блок за подпомагане 

на колелата. Решенията трябва да 

бъдат преразгледани като дясната 

страна за по-разбираемо. 

Обезопасителни 

ограничители за 

колелата срещу 

паркиране на рампа 

и/или дългосрочно 

паркиране 

39.Допълнително оборудване: 

39.1. Зарядни станции - Ниво 

на безопасност - мин. IP55 

съгласно международния 

стандарт IEC 60529 или 

еквивалент 

Общият клас на сигурност на 

зарядните устройства е 

достатъчно да е IP54. Можете да 

проверите и други марки (ABB, 

Mennekes, Schneider и др.). 

Ниво на 

безопасност - мин. 

IP54 съгласно 

международния 

стандарт IEC 60529 

или еквивалент 

 

 

Отговор 1: Така поставените въпроси представляват предложения за изменение в обявените 

условия по процедурата. Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП заинтересованите лица могат да правят 

предложения за промени в документите по поръчката в 10-дневен срок от публикуването на 



обявлението в РОП, а  Възложителят може да направи промени еднократно в 14-дневен срок 

от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

Към настоящия момент този срок е изтекъл. 

 

 

С уважение, /п/ чл. 36а, ал. 3 ЗОП 

инж. ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 


