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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. № 1587/04.06.2020 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 от Вх. № 

1509/29.05.2020 г. и 1519/01.06.2020 г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения: 

№ ВЪПРОС № ОТГОВОР 

 

1.  В т. 13 от Приложение №4.1.2 към Техническо 

спецификация, Възложителят е поставил изискване 

стъклата на крилата на първата врата да са защитени 

против запотяване и замръзване (отопляеми с двойно 

остъкляване или обдухване или друга защита. 

Във връзка с това, че двойно остъкляване на вратите е по-
стара технология, ще приеме ли Възложителят защита 
против запотяване и замръзване чрез отопление 
посредством нагревател на единично остъкляема врата? 

 

1. Възложителят ще приеме и друго техническо 
решение за стъклата на крилата на вратите за 
защита против запотяване и замръзване стига то 
да бъде регламентирано, съгласно 
регулаторните актове. 

2. Съгласно T.43 от Част I: Технически спецификации 

Възложителят е поставил следното изискване към 

участника: 

„За всички технически и функционални 

2. 
Съгласно изискванията на т.43 от ТС участникът 

следва да докаже всички предложени от него 

технически и функционални характеристики с 

прилагане на документи, които ги 

удостоверяват. Възложителят не е ограничил 
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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". 

При прочит на Приложение 4.1.2 „Техническа 

спецификация" на Възложителя се установява, че в 

таблицата с минимални технически изисквания са 

включени системи, компоненти и други, за които има 

изрично посочени регулаторни актове ЕС, на чиито 

изисквания те трябва да отговорят. Същевременно в същата 

таблица са посочени редица други системи и компоненти, 

за които не са вписани изрични регулаторни изисквания, но 

за които такива съществуват. Наличието и на последните 

също е проверено при процедурата за одобряване на типа. 

Съответствието на гореописаните системи и компоненти с 

регулаторните изисквания е установено при провеждането 

на процедурата за одобряване на типа на превозното 

средство, а участниците доказват това обстоятелство чрез 

прилагането, към документацията за участие, на 

сертификат за ЕО одобрение на типа. 

Във връзка изискванията в т.43 Част I: Технически 

спецификации и с оглед на гореописаното моля 

Възложителя да уточни необходимо ли е представяне на 

допълнителна информация за технически и функционални 

характеристики, за които има изисквания поставени в 

регулаторни актове на Европейският съюз и са проверени 

от компетентен орган при издаване на ЕО сертификат 

одобрение на типа? 

 

вида на документите, които участниците следва 

да представят, за да докажат конкретните 

технически и функционални характеристики. В 

случаите, когато тези технически и 

функционални характеристики са включени в 

изискванията на регулаторни актове и самите 

регулаторни актове ги удостоверяват, 

участникът следва да удостовери с нарочно 

представен документ, че представените от него 

доставки от предмета на поръчката отговарят на 

съответния регулаторен акт, на който участникът 

се позовава за да изпълни това изискване на 

възложителя. 
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3. Съгласно т.39. „Зарядни станции" от Част I: Технически 

спецификации Възложителят е поставил следното 

изискване към участника: 

"-придружени от ЕС декларация за съответствие, с 

която производителят поема отговорността за 

съответствието на електрическите съоръжения с 

изискванията, определени в Директива 2014/35/ЕС от 

26.02.2014г.; придружени от необходимата техническа 

документация; с нанесена маркировка „СЕ", с което 

производителят показва, че поема отговорност за 

съответствието на своя продукт с всички приложими 

изисквания, посочени в законодателството на Общността за 

хармонизация.” 

Във връзка с гореописаното моля Възложителя 

да уточни към кой момент трябва да бъдат 

предоставени горе описаните документи, а именно ЕС 

декларация за съответствие и техническа 

документация, към момента на доставка на зарядните 

станции или при подаване на документацията за 

участие? 
 

3. Описаните във въпроса документи, а именно ЕС 

декларация и техническа документация следва 

да се представят към момента на доставката на 

зарядните станции, а към момента на подаване 

на офертата по изискване на т.43 от ТС и във 

връзка с т.41 от приложение 4.1.2. към 

Техническото предложение участникът следва 

да докаже тази функционалност чрез използване 

на документи и източници по своя преценка, 

като може да представи и самата ЕС декларация 

за съответствие, както е посочено в  последното 

изречение на т.43 от ТС. 

 
 

4. Съгласно т.3. от Част I: Технически спецификации 

Възложителят е поставил посочил следният списък от детайли 

по електробуса, които ще се считат за консумативи, които не 

влизат в гаранционната поддръжка в предложения от участника 

срок: 

• Филтри и филтърни елементи от всякакъв вид; 

• Стъкло (физично износване); 

• Пера на чистачки; 

• Дискове на спирачки; 

• Спирачни накладки; 

• Охлаждащи, хидравлични и други течности; 

 Съгласно изискванията на ТС участникът в 

своето техническо предложение следва да 

представи пълен списък на консумативи, 

необходими за поддръжка по нормално 

износване на автобуса, изключени от обхвата на 

гаранцията, който не може да обхваща по-малко 

компоненти от посочените там. В този смисъл 

Възложителят е допуснал възможността в този 

списък и да се включат и други консумативи при 

спазване на Гаранционните условия предложени 

от участника.    
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• Хладилен агент; 

• Масла, смазочни течности; 

• Греси, уплътнения; 

• Ремъци; 

• Лампи, крушки, LED-крушки и осветителни тела от 

всякакъв вид; 

• Гуми. 

По- долу в същата точка Възложителят е поставил изискване за 

представяне на пълен списък на консумативи, необходими за 

поддръжка по нормално износване на автобуса, изключени от 

обхвата на гаранцията, който не може да обхваща по-малко 

компоненти от горе посочените. 

Във връзка с горе описаното моля да уточните може ли 

участника в предложеният от него пълен списък на 

консумативи, необходими за поддръжка по нормално 

износване на автобуса, изключени от обхвата на 

гаранцията да включи и други такива различни от 

посочените от Възложителя? 

 

5. Съгласно т.42.3. Предложение за система и организация на 

обученията, от Част I: Технически спецификации 

Възложителят е поставил следното изискване: 

„По отношение на двете обучения участникът следва да 

направи предложение за обучителните материали, като 

наръчници, учебници, видеоматериали, оперативни 

процедури за рутинна поддръжка, чертежи с функционален 

дизайн, схеми и др. които ще трябва да останат на 

разположение на екипа на възложителя за постоянно 

ползване." 

Във връзка с горе описаното изискване моля Възложителя да 

 Съгласно изискваните на ТС към момента на 

подаване на офертата участникът следва да направи 

само предложение за обучителните материали, като 

наръчници, учебници, видеоматериали, оперативни 

процедури за рутинна поддръжка, чертежи с 

функционален дизайн, схеми и др. които ще трябва 

да останат на разположение на екипа на възложителя 

за постоянно ползване, а представянето им следва да 

стане при изпълнението на самото обучение.   
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уточни към кой момент участника трябва да предостави 

описаните по- горе материали, при подаване на документите си 

за участие или при избора му изпълнител? 

6. Съгласно Проект на договор, раздел „Предмет на 

договора“, чл. 1.(1), включва наред с други следните 

разпоредби: 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

приема да извърши доставка на 33 броя нови 12-метрови 

електрически автобуси и допълнително оборудване към 

тях, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, 

(Приложение № 1) ……… ..“ Съгласно горепосоченото 

допълнение 1 (Техническа спецификация), наред с други 

трябва да бъдат доставени 18 зарядни станции. Това 

Приложение № 1 (Техническа спецификация) обаче не 

включва никакво изискване че инсталирането на тези 

зарядни станции да принадлежи към предмета на 

доставката. В противоречие с всичко гореспоменато, 

Проектът на договор, раздел „ СРОКОВЕ. МЯСТО И 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА ”, чл. 4. Точка 2 включва 

следната разпоредба: „Срокът за доставка на електрически 

автобуси ведно с доставката и монтажа на зарядните 

станции и допълнително оборудване, включително и 

провеждане и успешно приключване на обучението е 

………………. календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора.“ Така че има несъответствие 

между няколко раздела на несъответствие Проекта на 

договор, както и между Проекта на договор и Техническата 

спецификация. Моля, обяснете ясно дали инсталирането на 

зарядни станции да принадлежи към предмета на 

доставката или не. В случай, че инсталирането на зарядни 

станции да принадлежи към предмета на доставката, 

 Съгласно изискването на Документацията на 

обществената поръчка и по-специално т.2 от Същата 

в раздел „Предмет на обществената поръчка“ е 

указано, че предметът включва: „Доставка на 33 

нови 12-метрови електрически автобуси и 

допълнително оборудване към тях за нуждите 

на обществения транспорт в Стара Загора“ и 

включва дейности по доставка и въвеждане в 

експлоатация на нови електрически автобуси за 

обществен транспорт и допълнително 

оборудване за тях, отговарящи на изискванията 

на Възложителя, подробно описани в Технически 

спецификации, неразделна част от настоящата 

документация. Цел на процедурата е придобиване 

на възложителя на цялостна транспортна 

концепция, която степен на завършеност включва 

доставка и въвеждане н експлоатация както на 

автобусите, така и на допълнителното оборудване 

и електронни системи. Ето защо въвеждането в 

експлоатация на зарядните станции е част от 

предмета на поръчката. Предметът на договор не е 

в противоречие, а в синхрон с предмета на 

поръчката, а ТС указват само техническите 

параметри на доставяните зарядни станции. Ето 

защо доставяните зарядни станции следва да се 

въведат в експлоатация съгласно предмета на 

поръчката, дефиниран в Документацията и проекта 

на договор до степен на пълна функционалност.       
Отговорността за доставката, монтажа и 

въвеждането в експлоатация на зарядните станции е 

на Изпълнителя. 
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липсва всякаква информация и данни къде е точно 

интерфейсът между отговорностите на Изпълнителя и 

Възложителя относно инсталирането на зарядни станции. 

 

 

С уважение, /п/ чл.36а, ал. 3 ЗОП 

инж. ДИМИТЪР АВДЖИЕВ 

Управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД 


