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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. № 1566/03.06.2020 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. № 1459/27.05.2020 

г.; 1461/27.05.2020 г.; 1468/28.05.2020 г.; 1485/28.05.2020; 1490/29.05.2020 г. , относно горепосочената обществена поръчка, 

Ви давам следните разяснения: 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

 

1. В ЧАСТ I: Технически спецификации, на стр.7 в т.8.2. са 

заложени изисквания за под: „противохлъзгащо покритие 

(мин. 2,5 тт дебелина), позволяващо машинно почистване под 

и около седалките “. 

Ще приеме ли възлагащият орган дебелина на пода от 2.2 мм. 

при условие, че приложеното подово покритие ще отговаря на 

условията по отношение на гаранцията? 

 

1. Предложението следва да е съобразено с 

посоченото изискване, а именно: 

„противохлъзгащо покритие (мин. 2,5 тт 

дебелина), позволяващо машинно почистване 

под и около седалките “ 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://razukraska.ru/wp-content/gallery/telephone/telephone3.gif&imgrefurl=http://razukraska.ru/veshi/raskraska-telefon.htm&docid=kVRjZG0Bqro0iM&tbnid=l9qiQM0Pi7lyLM:&w=887&h=764&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwijkNqt8ePPAhUInBoKHVJcDHY4kAMQMwheKFwwXA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://fastcoms.net/images/faxes/KX-FLM552.jpg&imgrefurl=http://fastcoms.net/faxes.php&docid=ovTRD0ucT2V2AM&tbnid=ySav-mXg10DVfM:&w=160&h=150&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjvtoi_gYzQAhVBJMAKHf-ECfI4ZBAzCAwoCjAK&iact=mrc&uact=8
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№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

2. 
 В ЧАСТ I: Технически спецификации, на стр. 10 в т. 17. са 

заложени изисквания за наличие на „люкове за аварийни случаи 

и отдушници, като броя и разположението на люковете и 

изходите осигурява гарантиране безопасността на 

пътниците, съобразно с регулациите, съдържащи се в 

Правило 107 на ИКЕ и Директива 2001/85/ЕО и въведените 

стандарти 

Поради устройства с високо напрежение, монтирани на 

покрива, люковете на покрива не могат да се използват като 

аварийни изходи. 

Би ли приел възлагащият орган решение без люкове на 

покрива? Уверяваме, че предлаганото превозно средство ще 

отговаря на изискванията за безопасност според Reg. 107 и 

Директива 2001/85 / ЕО и ще има достатъчен брой изходи при 

спешни случаи. Системите за вентилация и климатизация ще 

осигурят необходимия комфорт за пътниците. 

2.  Поставеното изискване в т. 17 от Техническата 

спецификация е автобусът да има люкове за 

аварийни случаи и отдушници,  като броя и 

разположението на люковете и изходите 

осигурява гарантиране безопасността на 

пътниците, съобразно с регулациите, съдържащи 

се в Правило 107 на ИКЕ и Директива 

2001/85/ЕО и въведените стандарти. В т. 2.11 от 

Правило 107 на ИКЕ е дадено легално 

определение на понятието „Авариен люк“. Това 

е отвор в покрива или пода, предназначен за 

използване от пътниците като авариен изход 

единствено при аварийни ситуации. В тази 

връзка в зависимост местоположението на 

аварийните люкове следва да се съобрази с 

изискванията на  т. 7.6.1.12. съответствие с 

текстовете на Правило 107 на ИКЕ. 

 

 

3. 
В ЧАСТ I: Технически спецификации, на стр. 11 в т.23 „Тягова 

бштерия“ са заложени изисквания за ниво на безопасност - 

минимална степен на прахоустойчивост и водоустойчивост на 

3. Тяговата батерия представлява и е част от 

основното оборудване и един от основните 

елементи на електробуса. Разположението и 
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№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

тяговата батерия, а именно: „- ниво на безопасност - мин. IP67 

съгласно международния стандарт IEC 60529 или 

еквивалентен 

Въз основа на дългогодишният ни опит в доставките на 

електрически превозни средства в много страни с различни 

климатични условия и начина, по който са вградени батериите, 

можем да гарантираме тяхната безопасна и правилна работа. 

Като се вземат предвид техническите решения, използвани в 

нашите електрически превозни средства (местата, където са 

разположени акумулаторите), вида на превозното средство и 

условията на работа считаме, че не е необходимо да се 

използват батерии със защита срещу въздействието при 

потапяне във вода между 0.15 и 1.00 м за 30 минути (IP67). Ако 

възлагащият орган има някои други аргументи, любезно молим 

да ги изложите. 

Във връзка е изложеното моля да отговорите, ще приеме ли 

възлагащият орган ниво на защита за тяговите батерии IP65, 

ако доставчикът гарантира спазването на гаранционните 

условия и правилната работа при атмосферни условия в 

България и по-специално в Стара Загора? 

 

предполага, че ще бъде изложена на външни 

атмосферни влияния. Нивото на безопасност IP 

67, съгласно международния стандарт IEC 

60529, гарантира по-голяма сигурност и защита 

при експлоатацията на електрическия автобус. 

IP или International Protection представлява 

таблица с установени рейтинг и на защита, която 

е дефинирана от европейското законодателство в 

международен стандарт IEC 60529. Нивото на 

защита или IP рейтингът на тяговата 

батерия е IP 67, тъй като е преценено и има 

изискване за пълна защита срещу проникване на 

прахови (твърди) частици и пълна защита от 

вода. Предложение за залагането на индекс IP 65 

не отговаря на изискванията на Възложителя, 

тъй като степента на защита за водна среда при 

този рейтинг е само срещу дъжд, а заложения в 

Обществената поръчка е с гаранция за 

водоустойчива защита. Разликата между тях е, че 

IP65 е само при защита от дъжд, докато IP67 

изцяло играе ролята на водоустойчива система. 

Необходимо е да се прави разлика между 

наличието дъжд и водоустойчивост. Нормалната 
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работа на водоустойчивите продукти е тази, че те 

могат работят без проблеми в такава среда. 

  

4. 
В ЧАСТ I: Технически спецификации на стр. 21, т.39.1. 

Допълнително оборудване е записано, че изискването ниво на 

безопасност, степен на прахоустойчивост и водоустойчивост 

(условие трето) е „ниво на безопасност - мин. IP55 съгласно 

международния стандарт или еквивалентен. Стандартът 

отнасящ се до нивата на защита за зарядни станции е IEC 

61851-23. Според него като минимална степен на защита за 

станции, разположени на открито, се определя IP44. 

Икономически и технически оправдано би било също 

прилагането и на по-висока 

степен на защита. В световната практика се срещат решения с 

нива на защита IP54, предимно заради силно увеличената прахо 

и влаго устойчивост. Същевременно разликата между 

заложеното в документацията изискване IP55 и използваното 

като най-добра практика IP54 е съществена. Тя води до 

технически различия, изразяващи се в значително усложняване 

от техническа гледна точка при изискване за постигане на ниво 

на защита IP55. Нашата фирма има доставени над 19 000 

автобуса, в 32 страни от света, в над 750 града. Въз основа на 

дългогодишния ни опит в доставките на електрически автобуси 

 
Зарядните станции са важна част от 

експлоатационния процес на електробусите. 

Ефективното действие на зарядната станция и 

неговия технически параметър-време за заряд са 

в основата и характеризират цялостния 

организационен и транспортен процес. В същото 

време зарядните станции са изложени на 

атмосферни условия и температури с големи 

амплитуди от -15 до +40 градуса Целзий. 

Външното влияние на атмосферния въздух, 

запрашеността и замърсеността, както и други 

неблагоприятни фактори изискват залагането на 

по високи норми на безопасност и сигурност, 

съгласно международните стандарти. 

Възложителя е преценил, че нивото IP 55, ще 

осигури възможност за експлоатация, 

съобразена с климатичните условия и в същото 

време ще бъде гарантирана по- голяма защита и 

сигурност на всички изграждащи зарядната 
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(над 900, в 78 града на 18 страни, с общо изминати над 30 млн. 

км) и инфраструктура за зареждане в държави с коренно 

различни климатични условия (от пустинни до арктически), 

можем да гарантираме безопасна и правилна работа на 

зарядните станции с ниво на защита IP54 при атмосферните 

условия в България и по- специално в Стара Загора. 

С оглед изложеното, възлагащият орган ще приеме ли 

изпълнение с ниво на защита на зарядните станции IP54, ако 

доставчикът гарантира спазването на гаранционните условия и 

правилната работа? 

 

станция елементи. Както вече споменахме 

нивото на безопасност зададено на зарядната 

станция е свързано с характеристики отговарящи 

на средата , в която ще работят те, а именно: 

-ограничена защита за среда с наличие на твърди 

прахови частици и пълна защита от контакт 

-защита от наличието на водни струи с ниско 

налягане (дъжд от всички посоки) 

 

5. 
В предложеният Договор, на стр. 12, чл.9, ал.7 е записано „ /. 

време за констатиране на гаранционната повреда - до 2 /два/ 

часа, валидно седем дни в седмицата, двадесет и четири часа 

в денонощието от получаване на заявката по ал. 5 “. 

Би ли приел Възложителят формулировка „време за 

констатиране на гаранционната повреда - до 8 /осем/ часа, 

валидно седем дни в седмицита, двадесет и четири часа в 

денонощието от получаване на заявката по ал. 5 “. 

 

 
Така поставеният въпрос представлява 

предложение 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. 
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6. 
В ЧАСТ I: Технически спецификации на стр.5/6, т.3.2. е 

записано : „Гарантирани максимални срокове за 

отстраняване на установени неизправности при 

гаранционното обслужване по части и агрегати, както 

следва:“ за зарядните станции - до 24 

часа“. 

Би ли приел Възложителят максимално време за установяване 

на неизправности за зарядните станции 24 часа и време за 

отстраняване - 48 часа? 

 

 
Така поставеният въпрос представлява 

предложение 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. 

7. 
Бихме желали да поясните по-подробно обхвата на 

задълженията на Изпълнителя по отношение доставката на 

зарядните станции. Има ли ангажимент Изпълнителя за 

извършване на строително-монтажни работи за подвеждане на 

необходимото захранване 

за зарядните станции до мястото на монтажа им или неговите 

задължения са само относно присъединяването им към 

изградена инфраструктура и пускането им в експлоатация? 

 

 
Изпълнителят има ангажимент само относно 

присъединяването им към изградена 

инфраструктура и пускането им в експлоатация. 

8. 
В част I Технически спецификации, т. 17 е заложено изискване 

както следва: 

 
Поставеното изискване в т. 17 от Техническата 

спецификация е автобусът да има люкове за 
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• автобусът да има люкове за аварийни случаи и 

отдушници, като броя и разположението на люковете 

и изходите осигурява гарантиране безопасността на 

пътниците, съобразно с регулациите, съдържащи се в 

Правило 107 на ИКЕ и Директива 2001/85/ЕО и 

въведените стандарти 

Съгласно гореспоменатите нормативни документи, а именно 

Правило 107 на ИКЕ и Директива 2001/85/ЕО аварийни люкове 

за автобус категория M3, клас I не се изискват. В класове I и 

А съгласно същите документи могат да бъдат монтирани 

люкове единствено при спазване на изискването упоменато в 

т. 7.6.1.12: ,Дюкове не трябва да се разполагат на места, 

където са монтирани технически компоненти, 

представляващи потенциална опасност за пътниците, които 

използват аварийните люкове (напр. системи с високо 

напрежение, системи, които съдържат опасни течности 

и/или газ и т.н.). 

Поради факта, че електрическите автобуси са пътни превозни 

средства работещи с високо напрежение, на които батерийните 

пакети са монтирани именно на покрива или под пода, моля за 

потвърждение, че съобразно волята на Възложителя, изразена 

в текста на горепосочената т. 17 (и цитираните в нея 

разпоредби), изискването да има аварийни люкове е опасно за 

аварийни случаи и отдушници,  като броя и 

разположението на люковете и изходите 

осигурява гарантиране безопасността на 

пътниците, съобразно с регулациите, съдържащи 

се в Правило 107 на ИКЕ и Директива 

2001/85/ЕО и въведените стандарти. В т. 2.11 от 

Правило 107 на ИКЕ е дадено легално 

определение на понятието „Авариен люк“. Това 

е отвор в покрива или пода, предназначен за 

използване от пътниците като авариен изход 

единствено при аварийни ситуации. В тази 

връзка местоположението на аварийните люкове 

следва да се съобрази с изискванията на  т. 

7.6.1.12. на Правило 107 на ИКЕ. 
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пътниците, няма да отговаря съответно на упоменатите 

директиви и норми и на практика изискването за наличие на 

такива люкове е неприложимо, предвид предмета на поръчката. 

 

9. 
В част I Технически спецификации, т. 12 е заложено изискване 

както следва: 

• Врати за пътници: 

- минимум 3 (три) броя двукрили (2+2+2) обслужващи 

врати, отварящи се навътре, 

разположени от дясната страна по посока на 

движението, отговарящи на 

регулациите, въведени от Правило 107 на ИКЕ и 

Директива 2001/85/ЕО, относно 

размерите на обслужващите врати, съобразено с 

предвидения капацитет на 

превозното средство за превозвани пътници, 

разполагащо с изискваното одобрение и 

гарантиращо безопасността на пътниците. 

Съгласно гореспоменатите нормативни документи, а именно 

Правило 107 на ИКЕ и Директива 

2001/85/ЕО няма конкретно изискване за отваряемостта на 

обслужващите врати - дали да се 

отварят навътре, навън или да бъдат плъзгащи. В съответствие 

 
Участниците следва да съобразят своите 

предложения с изискванията на т. 12 от 

Техническата спецификация. 
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е описаните документи волята 

на Възложителя би ли била задоволена с всички варианти 

врати, които са в съответствие на 

Правило 107 на ИКЕ и Директива 2001/85/ЕО? 

 

10. 
На стр. 3 от Част I Технически спецификации, Възложителят е 

посочил следните изисквания в т.3: „Гаранционен срок: 

Участниците в процедурата следва да направят предложение за 

размера на конкретните гаранционни срокове, които да спазят 

при условията на процедурата, като възложителят въвежда 

следните базови времеви диапазони, в които участниците могат 

да правят предложения както следва: 

1. За автобуса и силовите агрегати - минимум 36 (тридесет 

и шест) месеца; 

2. За монтираното електронно оборудване - минимум 24 

(двадесет и четири) месеца; 

3. За антикорозионното покритие и хидроизолацията - 

минимум 90 (деветдесет) месеца; 

4. За тяговата акумулаторна батерия - минимум 72 

(седемдесет и два) месеца; 

5. За зарядните станции - минимум 36 (тридесет и шест); 

 
Възложителят ще приеме предложения за 

гаранционни срокове, които надвишават 5 

години. 
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6. За акумулатори 12 V в електрическата система-минимум 

24 (двадесет и четири) месеца.“ 

Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗОП „Договорите за обществени 

поръчки с периодично или продължително изпълнение се 

сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.“ 

Гаранционният срок за антикорозионното покритие и 

хидроизолацията и гаранционният срок за тяговата 

акумулаторна батерия надвишават допустимите срокове по 

ЗОП.. 

Ще приеме ли Възложителят гаранционните срокове за 

изброените от т. 1 до т. 6 опции за повече от 5 години? 

11. 
В Част I Технически спецификации, т. 1.1. Възложителят 

посочва какво включва допълнителното оборудване, а именно: 

„Допълнителното оборудване към превозните средства 

включва зарядни станции, както и електронни системи и 

устройства, монтирани в превозните средства и извън тях с цел 

предоставяне на информация и извършване на наблюдение и 

диагностика.“ 

Видно от така зададената от Възложителя дефиниция в 

предмета на горецитираната обществена поръчка се включват 

само електронни системи, целящи предоставяне на 

информация и извършване на наблюдение и диагностика. 

 Обхватът на поръчката е ясно описан в 

Техническата спецификация. 

Освен това в Образеца на техническото 

предложение и в проекта на договор се съдържат 

текстове, които недвусмислено сочат обхвата на 

поръчката. 
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Системите, осигуряващи функционалности, аналогични на 

въведените в експлоатация като части от интегрираната 

система за контрол и управление на масовия градски 

транспорт, изброени в точки: 32.1, 32.2, 32.5 на Част I 

Технически спецификации /Двустранна комуникация с 

диспечерски център и сървър към Системата за GPS-

позициониране; Система за електронно таксуване; Система за 

приоритет/ не отговарят на определението и целите за 

допълнително оборудване, тъй като те не са системи с цел 

предоставяне на информация или извършване на наблюдение и 

диагностика, следователно не трябва да са част от предмета на 

горецитираната обществена поръчка. 

Предвид изложеното, моля Възложителят да уточни 

обхвата на предмета на поръчката и при необходимост да 

предприеме необходимите действия по санирането й. 

 

12. 
В Част I Технически спецификации за всички системи, 

изброени като подточки на т. 32, Възложителят изисква 

доставчикът да предостави пълен комплект документация, 

свързана с техническите характеристики на доставеното 

електронно оборудване, включително комуникационните 

протоколи. От предоставените в документацията на 

Възложителя „Технически данни на съществуващите части на 

 
Възложителят ще предостави необходимата 

информация относно инсталираната система за 

контрол и управление на масовия градски 

транспорт на избрания изпълнител. 



12 
 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

интегрираната система за контрол и управление на масовия 

градски транспорт в гр. Ст. Загора“ е видно, че техническата 

информация се отнася единствено за хардуера на посочените 

системи. За интеграцията на изисканите системи от 

изпълнителя са необходими технически данни за 

функционалностите на софтуера. 

❖ Моля Възложителят да предостави технически 

спецификации на софтуера на изградената интегрирана 

система за контрол и управление на масовия градски 

транспорт в гр. Стара Загора. Въздържането от действия от 

страна на Възложителя би се тълкувало като предоставяне 

на предимство на оферти на доставчици на превозни 

средства, които вече са запознати с тази система чрез 

предишни доставки, което е в противоречие с основните 

принципи на Закона за обществени поръчки, заложени в 

чл. 2, ал.1. 

Осигуряването на аналогична система от 

Изпълнителя в настоящата обществена поръчка е риск от 

двойно финансиране на подобни системи с европейски 

средства и нарушава демаркацията между Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020 и Оперативна 

програма „Региони в растеж “ 2014-2020, тъй като в 

В т.32 на Техническата спецификация е 

изложена необходимата информация. Тези 

системи трябва да бъдат доставени от избрания 

изпълнител.  
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последната се залагат мерките за интегрирана система за 

контрол и управление на масовия градски транспорт. 

❖ Моля Възложителят да уточни дали тези системи 

трябва да бъдат доставени от избрания Изпълнител или ще 

бъдат предоставени от Възложителя със съответната 

необходима техническа документация, за да може 

Изпълнителят да осигури необходимата техническа 

подготовка за въвеждането им. 

 

13. 
В проекта на договора, стр. 5 е посочено: 

(10) След доставката и преди одобрението на всеки доставен 

автобус, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършват 

съвместни тестове на функционалността на системите му. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършват пътен тест 

с минимум 1 автобус. Тестът се извършва след зареждане на 

батерията на автобуса до максимално ниво SOCm, при липса на 

пътници, с изключение на водач (одобрен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническо лице с измервателна апаратура, 

при изключени системи за отопление и климатизация. Тестът 

се извършва при суха пътна настилка, по трасето на определена 

от Възложителя линия, като се спира на всяка спирка от 

линията. По време на теста се замерва енергийната консумация 

 
Няма противоречие между изискването за 

извършени и представени от Изпълнителя 

сертификати с резултати от проведени тестове 

според SORT-2 и Е- SORT или еквивалентен 

метод и описаната в проекта за договор 

процедура по приемане на доставените превозни 

средства. 
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и изминатата дистанция. Измервателната апаратура се 

осигурява от Изпълнителя. 

Моля Възложителят да уточни по каква методология ще се 

осъществява тестването, тъй като в апликационната 

форма, одобрена от ОПОС по Процедура BG16M1OP002-

5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник 

на замърсяване на атмосферния въздух“, публикувана в 

ИСУН, в дейност 3. „Доставка на 33 нови 12-метрови 

електрически автобуси и допълнително оборудване към 

тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора“, 

е посочено, че всички енергийни и технологични 

показатели на превозното средство и зарядната станция 

следва да са доказани, както с изискуемата документация и 

сертификати, така и чрез протоколи от тестови изпитания 

по установената методика SORT. 

В проекта на договора обаче е записано че при тест на 

превозното средство: Тестът се извършва при суха пътна 

настилка, по трасето на определена от Възложителя линия, като 

се спира на всяка спирка от линията. По методиката SORT 

обаче има заложени ясни изисквания относно трасето, по което 

се извършва теста, както и относно начина, по който се 

извършват SORT циклите във връзка с ускорение и намаляване 
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на скоростта и симулация на спирки. 

Настоящата обществена поръчка напълно трябва да отговаря на 

публикувания в ИСУН и одобрения проект от ОПОС по 

горепосочена мярка. 

 

14. 
На стр. 13 от Техническите спецификации, Възложителят е 

посочил изискване автобусът да разполага с изводи на 12V при 

ток не по-малко от 20А. 

Моля Възложителят да уточни техния брой и къде ще бъдат 

позиционирани. 

 
Предназначението на тези изводи касае работата 

на системите, монтирани в салона на 

електробуса (информационна и др.), предвид 

което разположението на изводите от 12 V при 

ток не по-малко от 20 А е предложение от страна 

на участника. 

15. 
Тъй като получихме запитване от страна на един от 

кандидатите за участие в процедурата за 33 нови електрически 

автобуса, ние се нуждаем от малко повече информация 

относно: 

1) Съществуващата пътническа информационна система в 

автобуси и тролейбуси "Соларис"; 

2) Инсталираните системи за контрол на трафика и таксуване в 

превозните средства; 

3) Начин на комуникация на системата за информация с 

останалите системи; 

 1) Относно съществуващата пътническа 

информационна система в автобуси и 

тролейбуси "Соларис"; 

В т.32 на Техническата спецификация е 

изложена необходимата информация за 

подготовка на техническите предложения на 

участниците в тази част. 

Данни за системите ще бъдат предоставени на 

избрания изпълнител. 
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4) Има ли гласово оповестяване в превозното средство и ако да, 

как е решено то? По възможност, изпратете файловете с 

гласови съобщения? 

5) Имате ли пълен списък на спирките с техните GPS 

координати? 

6) Може ли да се направи оглед на място на едно превозно 

средство и да бъдем запознати със системата? 

Необходимата информация ни е нужна, за да можем да 

предоставим адекватно техническо решение на участниците, 

които са отправили запитване към нас, а също така и да Ви 

обезпечим напълно адаптивна система, която да отговори на 

всички Ваши изисквания.  

 

2)Относно инсталираните системи за контрол 

на трафика и таксуване в превозните 

средства; 

В т.32 на Техническата спецификация е 

изложена необходимата информация. Повече 

данни за инсталираните системи ще бъдат 

предоставени на избрания изпълнител. 

3) Относно начин на комуникация на 

системата за информация с останалите 

системи; 

Възложителят е предоставил необходимата 

информация в Техническата спецификация. 

Повече данни за инсталираните системи ще 

бъдат предоставени на избрания изпълнител. 

4) Относно въпроса има ли гласово 

оповестяване в превозното средство и ако да, 

как е решено то? По възможност, изпратете 

файловете с гласови съобщения? 

Във функциониращата към момента система има 

гласово оповестяване на спирките. Заложено е в 

информационната система и е съвместимо с GPS 
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системата. На начална спирка водачът задава 

линията по която ще се движи и системата 

автоматично съобщава всяка спирка и съответно 

следващата спирка. Файловете ще бъдат 

предоставени на участника, избран за 

изпълнител. 

5) Относно пълен списък на спирките с 

техните GPS координати? 

 Прилагам списък на спирките и техните GPS 

координати. 

6) Относно възможностите за оглед, такъв е 

възможен. 

16. Моля да поясните кое оборудване на автобусите и зарядните 

станции се счита за „електронно оборудване“? 

 

 В „Техническите спецификации” са 

дадени дефиниции и описания на  електронно 

оборудване, част от настоящата обществена 

поръчка, както е видно от изброените точки по-

долу, но не само в тях : 

„1.1. Допълнителното оборудване към 

превозните средства включва зарядни станции, 

както и електронни системи и устройства, 

монтирани в превозните средства и извън тях с 
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цел предоставяне на информация и извършване 

на наблюдение и диагностика” 

„31. Информационни табла за указване на 

маршрути” 

„32. Системи, осигуряващи функционалности, 

аналогични на въведените в експлоатация като 

части от интегрираната система за контрол и 

управление на масовия градски транспорт в гр. 

Ст. Загора и заедно с това, напълно интегрирани 

в същата система за контрол и управление” 

„33. Наличие на високоговоряща система за 

информационно обслужване на пътниците в 

салона, свързана към микрофон при водача в 

шофьорската кабина” 

„39. Допълнително оборудване” 

„39.1. Зарядни станции – 18 бр., с 36 изходни 

зарядни точки, осигуряващи възможността за 

едновременно зареждане на всички предлагани 

автобуси на територията на депо на 

Възложителя” 
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„39.2. Система за наблюдение и диагностика в 

реално време на всяко превозно средство и 

зарядна станция”  

„39.3.-7. Оборудване...” и други. 

 В доставените електрически автобуси, в 

допълнителното оборудване – зарядни станции и 

друго оборудване, както и в системите, 

осигуряващи функционалности, съгл. т.32, се 

съдържат електронни управляващи, 

комуникационни, записващи, следящи, 

отчитащи и множество други компоненти, 

модули и системи, изградени на база електронни 

елементи.  

17. 
Може ли да се приеме, че изброеното по-долу оборудване, 

описано в Техническата спецификация е „електронно 

оборудване“? Необходимо ли е да се представят документи, 

удостоверяващи оторизацията от производителя за всяко едно 

от долуизброените оборудвания: 

31. Информационни табла за указване на маршрути; 

32.1. Система за GPS-позициониране и двустранна 
комуникация с диспечерски център и сървър; 

32.2. Система за електронно таксуване; 

32.3. Система за информация на пътниците в реално време; 

 
Съгласно т. 15 от техническото предложение 

участникът декларира, че ще извършва реално и 

в срок комплексното гаранционно поддържане 

на автобусите,  включително ремонта на 

основните им агрегати и системи, както и на 

всички части на автобусите, които попадат в 

обхвата на гаранцията, в сроковете посочени в 

т. 13 от предложението за изпълнение. 

Предложение за конкретна организация и мерки 
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32.4. Система за видеонаблюдение; 

32.5. Система за приоритет; 

33. Наличие на високоговоряща система за информационно 

обслужване на пътниците в салона, свързана към микрофон при 

водача в шофьорската кабина. 

Съгласно т.43 от Техническата спецификация: „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 ) Документите, които не са на български език, 

следва да са съпроводени и от превод.“ 

за прилагането й следва да се посочат в 

Документа, приложен към т.12 от Техническото 

предложение. Следва да се приложат и 

документ/ти удостоверяващи оторизацията на 

дейността по гаранционна поддръжка. 

Предвид това, че системите попадат в обхвата на 

гаранцията за тях следва да се приложат 

документ/ти удостоверяващи оторизацията на 

дейността по гаранционна поддръжка. 

 

18. 
Моля Възложителят да уточни и изброи кои характеристики са 

технически и кои са функционални? 

 
Техническите характеристики на компонент или 

система са дадени в придружаващата 

документация, изхождат от производителя и/или 

доставчика и дават информация относно бъдещо 

приложение на компонента/системата. 

Функционалните характеристики описват 
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приложното поле на компонент или система, 

съобразени са с изискванията на Възложителя 

и/или са предложени от Изпълнителя. 

 

19. 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 

необходимо ли е документите (копия и оригинали) да бъдат с 

поставен печат? 

 
Не е необходимо документите (копия и 

оригинали) да бъдат с поставен печат. 

Достатъчно е да бъдат подписани/заверени от 

представляващия обединението. 

 

 

С уважение, /п./ чл. 36а, ал. 3 ЗОП 

инж. ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 


