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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование
"Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
123732117

Пощенски адрес
кв. "Индустриален", Тролейбусно депо

Град Пощенски код Държава
Стара Загора 6000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
"Тролейбусни и автобусни 
превози" ЕООД

042 605362

На вниманието на
Георги Кирилов Киряков, Минка Иванова Стоименова

Адрес за електронна поща Факс
troleibusni_prevozi@mbox.contact
.bg

042 605264

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възложителя (URL):
http://www.tpsz.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.tpsz.bg/obschestveni-por-chki

Електронен достъп до информация (URL):
http://www.tpsz.bg/home/uncategorised/dostavka-na-55-novi-
dizelovi-avtobusa-visok-ekologichen-klas-za-nuzhdite-na-
obshchestveniia-transport-v-gr-stara-zagora-s-dve-obosobeni-
pozitcii

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична  
система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
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Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)

I.2) Основна дейност

Производство, пренос и разпределение на  
газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Проучване и добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друго (моля, пояснете): ______________
Пощенски услуги

І.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

Да НеВъзложителят извършва покупка от името на други възложители (ако да,  
информация за тези възложители може да бъде предоставена в приложение  
А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за 
нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две 
обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 
2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  

доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория —

строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на  

конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги

Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
Моля, вижте приложение  
В2 относно категориите  
услуги

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
град Стара Загора

код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
Обявлението обхваща създаването на динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (ако е уместно)

Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  
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максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:

Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  

споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е  

известно)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предвижда се да бъдат доставени 55 нови дизелови автобуса висок 
екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара 
Загора, от които - дизелови съчленени автобуси за масов градски 
транспорт: 5 бр. и дизелови соло автобуси за масов градски 
транспорт: 50 бр. Освен това бъдещият изпълнител следва да 
осигури гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, да произведе или да осигури резервни части 
и да проведе обучение на автобусните шофьори и сервизните 
специалисти за правилното обслужване, експлоатация и ремонт на 
автобусите. 

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 34121100

Допълнителен/ни обект/и 34121200
34121400
50100000
80511000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

II.1.8) Информация относно обособените позиции (за информация относно  

обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции,  

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Предвижда се да бъдат доставени 55 нови дизелови автобуса висок 
екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в град Стара 
Загора, от които - 5 броя дизелови съчленени автобуси за масов 
градски транспорт по първата обособена позиция и 50 броя 
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дизелови соло автобуси за масов градски транспорт по втората 
обособена позиция. В предмета на поръчката се включва 
гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, осигуряване на резервни части за определен 
период от време - минимум 10 и максимум 12 години след 
доставката и провеждане на обучения на автобусните шофьори и 
сервизните специалисти за правилното обслужване, експлоатация и 
ремонт на автобусите. Брой служители на „Оператора на градски 
транспорт” - Възложителя, подлежащи на обучение за първата 
обособена позиция: Автобусни шофьори - 5 бр. и обслужващ, 
сервизен и ръководен персонал - 2 бр. Брой служители на 
„Оператора на градски транспорт” - Възложителя, подлежащи на 
обучение за втората обособена позиция: Автобусни шофьори - 50 
бр. и обслужващ, сервизен и ръководен персонал - 10 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000000.00   Валута: BGN

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Да НеОпции
(ако да) Описание на тези опции:
В предмета на поръчката се включва извънгаранционен сервиз и 
поддържане на доставените автобуси, осигуряване на резервни 
части за определен период от време - минимум 10 и максимум 12 
години след доставката. 

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  4500  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Брой на възможните подновявания (ако има такива): ________ или обхват: между  
________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки, прогнозен график за последващи  
обявявания на конкурентно възлагане на поръчка:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване 15/09/2015 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  

ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Всяка оферта трябва да бъде представена с гаранция за участие в 
размер, както следва: 
- 35 500.00  лв. /тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ за 
Обособена позиция 1 и 
- 264 500.00 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди и петстотин 
лева/ за Обособена позиция 2 под формата на банкова гаранция или 
парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя - 
"Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД, град Стара Загора, 
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Централна кооперативна банка, град Стара Загора, IBAN: 
BG92CECB979010C6226500, BIC: CECBBGSF. Посочената сметка важи и 
за останалите гаранции - гаранцията за авансово плащане и 
гаранцията за изпълнение. В нареждането за плащане задължително 
следва да бъде посочена настоящата процедура. Валидността на 
гаранцията за участие под формата на банкова гаранция следва да 
бъде не по-малко от 180 дни, считано от крайния срок за подаване 
на офертата. При подписване на договора участникът, определен за 
изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на 
договора за съответната обособена позиция - парична сума по 
посочената по-горе банкова сметка или банкова гаранция в размер 
на 3 % от стойността на договора без ДДС. Банковата гаранция 
трябва да е безусловна, неотменяема, с възможност да се усвои 
изцяло или на части и със срок на валидност - 30 (тридесет) 
календарни дни, след датата на приключване срока на договора. 
Предвидена е и гаранция за авансово плащане в размер на 50 % от 
искания аванс, който е 20 % от стойността на договора без ДДС, 
но окончателният му размер ще се определи въз основа на 
предложението на избрания за изпълнител участник, с който ще се 
подпише договора за съответната обособена позиция. Валидността 
на гаранцията за авансово плащане (банкова гаранция) е 4 
календарни месеца след подписването на договора. * Всички 
текстове на приложените към настоящата документация образци на 
банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят 
посочените банкови гаранции по образец на банката, която ги 
издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 
възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и 
неотменяемостта е задължителен!!!    
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията 
за изпълнение и за авансово плащане се уреждат в договора за 
всяка една от двете обособени позиции.
Възложителят има право до решаване на спора да задържи 
гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на 
изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за 
участие независимо от нейната форма, когато участник:
1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на 
офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка.
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. 
отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на 
срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на 
изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - 
след сключване на договора за обществена поръчка, а на 
останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител.
При прекратяване на процедурата за възлагане на общ. поръчка 
гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни 
дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прек.  

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат

По договорите за всяка една от двете обособени позиции се 
предвижда:
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- Авансово плащане в размер на .................(максимум 20 % 
от общата цена по договора, без ДДС като точният размер ще бъде 
според офертата на избрания за изпълнител участник). Сумата е 
платима в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на 
подписване на договора, представяне на банкова гаранция/парична 
сума за авансово плащане, която е в размер на 50 % от искания 
аванс без включен ДДС и фактура – оригинал за авансово плащане. 
- Междинни плащания, всяко междинно плащане е платимо в срок от 
20 (двадесет) работни дни от датата на всички успешно проведени 
изпитвания/тествания за отделните партиди доставени автобуси от 
Възложителя, посредством двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол и представяне на фактура – оригинал за всяко междинно 
плащане и 
- Окончателно плащане в размер на оставащите средства за 
последния автобус или последните автобуси, част от предвидената 
последна партида за доставка, неизплатени като аванс или 
междинните плащания от стойността на договора и е платимо в срок 
до 25 календарни дни след представяне на одобрен окончателен 
доклад, подписан двустранен окончателен приемо-предавателен 
протокол за предаване на извършената работа/всички извършени 
дейности и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. 
Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 
настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, 
за който има сключени договори за подизпълнение, когато е 
приложимо, след като получи от изпълнителя доказателства, че е 
заплатил на подизпълнителите всички приети от възложителя работи 
в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, 
когато при приемането на работата изпълнителят представи на 
възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е 
прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по 
договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени 
договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, 
посочените в предходното изречение доказателства.   

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  

оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)

Няма такова изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия:
(ако да) Описание на особените условия:
Договорите с избрания изпълнител/избраните изпълнители по 
отделните обособени позиции ще бъдат сключени, в съответствие с 
Решението за избор на изпълнител, но ще влязат в сила при 
осигуряване на съответното финансиране. При невъзможност да се 
осигури финансиране, същите ще бъдат прекратени.

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, 
свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
Обменът на информация между Възложителя и участника може да се 
извършва по един от следните начини:
• по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; 
• чрез куриерска служба;
• по факс;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за 

УНП: 87eebc3e-28e8-4b62-abb5-0f7cf4eb45e1 6



Партида: 01369 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ (версия 5)

електронния документ и електронния подпис
• чрез комбинация от тези средства.
Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват 
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна 
разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

2. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 
изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер на 30 
000 000.00 лв. (тридесет милиона лева) без включен ДДС или 36 
000 000.00 лв. (тридесет и шест милиона лева) с включен ДДС, 
разпределен по обособени позиции както следва:
- Обособена позиция 1: Дизелови съчленени автобуси за масов 
градски транспорт: 5 бр.: 3 550 000.00 лв. без включен ДДС (не 
повече от 710 000.00 лв. без включен ДДС за един брой автобус) и
- Обособена позиция 2: Дизелови соло автобуси за масов градски 
транспорт: 50 бр.: 26 450 000.00 лв. без включен ДДС (не повече 
от 529 000.00 лв. без включен ДДС за един брой автобус).
Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс 
за обособената позиция ще бъдат отстранени като неотговарящи на 
предварително обявените от възложителя условия.

Чуждестранните юридически/физически лица представят екв. 
документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са 
установени (документите се представят на оригиналния език и в 
превод на бъл. език), а съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП документът 
по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (ЕИК или друга идентифицираща 
информация и д-цията по чл. 47, ал. 9 ЗОП) се представя в 
официален превод. 

На осн. чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът от 52 дни за получаване на 
офертите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП се намалява с 7 дни, тъй като 
обявлението се изпраща по ел. път и с още 5 дни, т.к. от датата 
на публ. на обявлението е предоставен пълен достъп до 
документацията, ведно с техническите проекти, представляващи 
неразделна част от нея, на http://www.tpsz.bg/obschestveni-por-
chki

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  

във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, 
съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата 
всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1 (с изключение на о-вото по т.1, б. "е") и ал. 5 от 
ЗОП, както и следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а 
именно: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, 
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът 
е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато 
неговата дейност е под разпореждане на съда,  или участникът е 
преустановил дейността си; 2. Който е лишен от правото да 
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упражнява професия или дейност, свързана с доставката на 
автобуси съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението; 3. който е виновен за неизпълнение на 
задължения по договор за обществена поръчка; 4. който е осъден с 
влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки; 5. който е осъден с влязла в сила присъда, 
освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от НК, 
свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по 
чл. 172 от НК против тр. права на работниците.
От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се 
отстранява участник и в следните случаи: 1. когато участникът е 
дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 
2. Чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително 
определените условия в Документацията;3.  който не е представил 
някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или 
документите, предвидени в настоящата документация, след като са 
били изискани от него от Оценителната комисия; 4.който е 
представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, 
ал. 2 от ЗОП;5.за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е 
установено, че е представил невярна информация за доказване на 
съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
6.чиято ценова оферта надхвърля прогнозната стойност, посочена в 
обявлението за съответната обособена позиция.
Офертата се представя в общ запечатан, непрозрачен и надписан 
плик, съдържащ следните пликове:  ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПОДБОР“, включващ:
1. Офертата (бланка за административни и други данни) 
(Приложение № 2) и приложенията към нея се изготвят по 
представените в документацията образци. 
2. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата 
(Прил. № 2.1.), подписан от представляващия участника, в 
оригинал.
3. Административни сведения за участника (Прил. № 1) и 
Представяне на участника, включващо: а). посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - 
юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите 
заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално 
състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която са установени. При участници обединения - копие на 
договора за обединение, а когато в договора не е посочено 
лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. 
Продължава в раздел VI.3)Допълнителна информация
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ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (в приложимите случаи)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Изискуеми документи:
• Заверено от участника копие на годишния му финансов отчет за 
2014 г. или удостоверение от банка. 
Ако участникът не подлежи на одиторска заверка съгласно 
разпоредбите на Закона за счетоводството, той декларира това 
обстоятелство чрез декларация в свободен текст. Ако съгласно 
законодателството на държавата на участника някоя от финансовите 
години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови 
отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови 
отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание 
се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен 
представител на участника или на лице, изрично упълномощено от 
законния представител с нотариално заверено пълномощно.
•Когато участникът е чуждестранно лице годишният финансов отчет 
(заверено копие) се представя, когато публикуването му се 
изисква от законодателството на държавата, в която същият е 
установен.  
Когато по обективни причини участникът не може да представи 
искания от възложителя документ посочен по-горе, той може да 
докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг 
документ, който възложителят приеме за подходящ. При 
констатиране от страна на участника, че не може да докаже 
икономическото и финансовото си състояние с горепосочения 
документ, той следва да отправи запитване до възложителя по реда 
на  чл. 29 от ЗОП, в което да посочи документите, с които 
разполага. Забележка:  Не се изисква представянето на годишния 
финансов отчет, както и всеки друг документ за доказване на 
икономическото и финансовото състояние на участника, ако същите 
са публикувани в публичен регистър в Република България и 
участникът е посочил информация за органа, който поддържа 
регистъра. Информацията се посочва от участника в  декларация 
(свободен текст в оригинал).
Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с 
краткосрочни финансови ресурси в размер не по-малко от: 
- 710 000.00 (седемстотин и десет хиляди) лева ако участва 
единствено за първата обособена позиция;
- 529 000.00 (петстотин двадесет и девет хиляди) лева ако 
участва единствено за втората обособена позиция и
- 1 239 000.00 (един милион двеста тридесет и девет хиляди) лева 
ако участва едновременно и за двете обособени позиции. 

ІІІ.2.3) Технически възможности (в приложимите случаи)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Изискуеми документи:1. Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на общ. поръчка, изпълнени през последните 
3 г., считано от датата на подаване на офертата, посочена в док-
цията с показване на стойностите, датите и получателите (Прил. № 
11). Док-вото за извърш. доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
ин-ция за доставката. 2. Списък с лицата, които ще отговарят за 
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изпълн. на поръчката с посочване на образов., проф. квалификация 
и проф. опит на лицата, които отговарят за извърш. на поръчката 
(Прил. № 12). 3. Сертификат ISO 9001:2008 – система за 
управление на качеството или еквив. или други док-ва за еквив. 
мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в 
областта на пр-вото и/или доставката на автобуси - (заверено 
копие). 4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана 
система за управление  на околна среда  ISO 14001:2004 или 
еквив. или други док-ва за еквив. мерки за опазване на околната 
среда, с предметен обхват в областта на пр-вото и/или доставката 
на автобуси - (заверено копие). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, 
Възложителят приема еквив. сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и други док-ва за 
еквив. мерки за осигуряване на к-вото и опазване на околната 
среда. Участник може да докаже съответствието си с изискванията 
за техн. възможности и/или квалификация с възможностите на едно 
или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 
определени от възложителя за доказване на съответните 
възможности, участникът представя док-ва, че при изпълн. на 
поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За 
тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, 
свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка 
на участника с тях. 
Минимални изисквания: 1). Участниците трябва да имат опит в 
изпълнението на минимум една доставка, която е еднаква или 
сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през 
последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на 
оферти. Под еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката 
се разбира доставка на автобуси или тролейбуси или еквивалентни 
моторни превозни средства. 2). Изисквания към екипа за 
изпълнение на поръчката независимо дали се участва за една или 
за двете обособени позиции: Минималният брой лица в екипа е 
трима. Ръководител екип: „магистър” или „бакалавър“ в областта 
на инженерните науки (машинен инженер или инженер на двигатели с 
вътрешно горене или еквив.) или еквив. образователна степен, 
придобита в чужбина, в еквив. на посочената област; Общ проф. 
опит: минимум 5 г., свързани с изпълнение и/или ръководство на 
проекти/доставки в областта на МПС; Спец. проф. опит в 
управление/координиране на доставка на автобуси или тролейбуси 
или еквив. МПС, както и опит в провеждане на обучение на 
персонал (шофьори и сервизни специалисти).Експерт „Техника и 
оборудване”: Висше образование в областта на инженерните науки и 
опит в реализацията на поне 1 доставка на автобуси или 
тролейбуси или еквив. МПС. Експерт „Транспорт“: Висше 
образование в областта на транспорта и опит в реализацията на 
поне 1 доставка на автобуси или тролейбуси или еквив. МПС, както 
и опит в провеждане на обучение на персонал (шофьори и сервизни 
специалисти). Неключови експерти по предл. на уч-ка, когато 
прецени.3). У-кът трябва да притежава сер-ция по ISO 9001:2008 –
си-ма за управление на к-вото или еквив. или други док-ва за 
еквив. мерки за осигуряване на к-вото, с предметен обхват в 
областта на пр-вото и/или доставката на автобуси. 4). У-кът 
трябва да притежава сертификация по ISO 14001:2004 или еквив. 
или други док-ва за еквив. мерки за опазв. на окол. с-да, с 
пред. обхват в облас. на пр-вото и/или дост. на ав-си. При 
участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с 
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критериите за подбор се доказва от един или повече от 
участниците в обединението.  

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при  
определени видове процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на икономическите оператори,  

които вече са избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна информация“)

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

(ако е уместно, моля, дайте допълнителна информация относно специфичните критерии  
за възлагане за обособени позиции в приложение Б)

Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за предлагане на оферта или  
за договаряне
Критерии Тежест

1 Срок за доставка (*Забележка: Минималният срок е 
110 календарни дни. Участник не може да предложи 
по-кратък срок от посочения, тъй като офертата му 
ще бъде предложена за отстраняване.).

5

2 Енергийни и емисионни разходи за целия 
експлоатационен период

15

3 Гаранционни срокове и срок за осигуряване на 
резервни части

25

4 Технически характеристики (1. Специфичен разход на 
гориво g/kWh; Мощност на единица маса в кW/t и 
Литрова мощност в кW/cm3)

25
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5 Предлагана цена 30

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Да НеЩе се използва електронен търг
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите  

случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)

Периодично индикативно обявление Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с  

изключение на ДСП)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 18/02/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: ________   Валута:
Условия и начин на плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 18/02/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

ІV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  

заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:

BG DA EL GA LT NL RO FI
ES DE EN IT HU PL SK SV
CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________

ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита  

процедура)

до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  180  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 19/02/2015 дд/мм/гггг Час: 11:00

(в приложимите случаи) Място: зала в сградата на Възложителя - "Тролейбусни и  
автобусни превози" ЕООД, град Стара Загора, кв. "Индустриален", Тролейбусно депо.

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
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отваряне:
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква 
пълномощното да е с нотариална заверка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
Поръчката е във връзка с изпълнението на проект - „Модернизация 
и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -
2013 г.“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-
03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи 
града“, Приоритетна Ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт“ 
съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. № BG161PO001/1.5-03/2011/003 между 
Министерство на регионалното развитие и Община Стара Загора. 

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Изискуеми документи и информация (продължение):
б). Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, 
т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 
и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се 
подписва по приложения образец към настоящата документация 
(Прил. № 6). Тези обстоятелства са абсолютна пречка за участие в 
процедурата. Следва да се има предвид, че само лишаване от 
упражняване на професиите и дейностите, свързани с извършване на 
доставки на автобуси, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 ЗОП са пречка 
в участието на настоящата процедура. 
5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) –
представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е 
подписана от представл. участника съгласно актуалната му 
регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, 
изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, 
подписана от участника (Прил. № 5) в оригинал.
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) –
(по образец Прил. № 7) - наличието на тези обстоятелства води до 
отстраняване от участие в процедурата. В зависимост от правно-
организационната форма на участниците, декларацията се представя 
от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.   
8. Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (оригинал) – когато е 
приложимо (по образец Приложение № 8). В зависимост от правно-
организационната форма на участниците, декларацията се представя 
от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП.
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9. Декл. за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива 
(оригинал). Когато участникът предвижда участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви 
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 
на подизпъл. и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители (Прилож. № 9). 
10. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал –
представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва 
декларация по образеца, приложен към настоящата документация  
(Прилож. № 10) с приложение декларация според чл. 47, ал. 8 ЗОП.
11. Доказателства за икон. и финансови възможности, изброени в 
поле III.2.2.) на настоящото обявление. 
12. Доказателства за техн. възможности, изброени в поле 
ІІІ.2.3.) на настоящото обявление.
Останалите документи са изброени в поле VI.3) "Допълнителна 
информация" от настоящото обявление!!!
13. Банкова гаранция за участие в обществената поръчка по 
образец (Прилож. № 14) или по образеца на банката, която я 
издава, но съдържаща изискванията и условията на възложителя, 
когато гаранцията е банкова, представена в оригинал или документ 
за внесена гаранция за участие под формата на парична сума - 
копие.
14. Д-ция за липса на свързаност с друг участник в съответствие 
с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 
ал. 8, т. 2 ЗОП по образец (Прилож. № 13).
Съдържание на плик/ове №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката“  Тех. предложение, изготвено по образец (Прилож. № 3) 
при съблюдаване на изискванията на Тех. спецификация, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на 
поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за 
изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага д-ция 
(свободна форма) относно това коя част от офертата има 
конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я 
разкрива. ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от 
една обос. позиция, плик № 2 се представя за всяка от позициите.
Съдържание на плик/ове №3 „Предлагана цена“. Ценово предложение, 
изготвено по образец (Прилож. № 4), представено в оригинал. 
ВАЖНО!!! Когато участник подава оферта за повече от една обос. 
позиция, плик № 3 се представя за всяка от позициите.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
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http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09/01/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на
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Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възложител, от името на когото възложителят извършва  

покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия възложителя:
„Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за 
нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две 
обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 
2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.
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Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Дизелови съчленени автобуси  
за масов градски транспорт: 5 бр.  

1) Кратко описание
Предвижда се доставката на дизелови съчленени автобуси за масов 
градски транспорт: 5 бр. Освен това бъдещият изпълнител следва 
да осигури гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, да произведе или да осигури резервни части 
и да проведе обучение на автобусните шофьори и сервизните 
специалисти за правилното обслужване, експлоатация и ремонт на 
автобусите.  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 34121100

Допълнителен/ни обект/и 34121200
34121400
50100000
80511000

3) Количество или обем
Предвижда се доставката на 5 броя дизелови съчленени автобуси за 
масов градски транспорт.  В предмета на поръчката се включва 
гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, осигуряване на резервни части за определен 
период от време - минимум 10 и максимум 12 години след 
доставката и провеждане на обучения на автобусните шофьори и 
сервизните специалисти за правилното обслужване, експлоатация и 
ремонт на автобусите. Брой служители на „Оператора на градски 
транспорт” - Възложителя, подлежащи на обучение за първата 
обособена позиция: Автобусни шофьори - 5 бр. и обслужващ, 
сервизен и ръководен персонал - 2 бр. 

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3550000.00   Валута: BGN

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  

различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване 15/09/2015 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия възложителя:
„Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за 
нуждите на обществения транспорт в град Стара Загора“ с две 
обособени позиции: Обособена позиция 1: Дизелови съчленени 
автобуси за масов градски транспорт: 5 бр. и Обособена позиция 
2: Дизелови соло автобуси за масов градски транспорт: 50 бр.

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Дизелови соло автобуси за  
масов градски транспорт: 50 бр.

1) Кратко описание
Предвижда се доставката на дизелови соло автобуси за масов 
градски транспорт: 50 бр. Освен това бъдещият изпълнител следва 
да осигури гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, да произведе или да осигури резервни части 
и да проведе обучение на автобусните шофьори и сервизните 
специалисти за правилното обслужване, експлоатация и ремонт на 
автобусите.  

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 34121100

Допълнителен/ни обект/и 34121400
50100000
80511000

3) Количество или обем
Предвижда се доставката на дизелови соло автобуси за масов 
градски транспорт: 50 бр. В предмета на поръчката се включва 
гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддържане на 
доставените автобуси, осигуряване на резервни части за определен 
период от време - минимум 10 и максимум 12 години след 
доставката и провеждане на обучения на автобусните шофьори и 
сервизните специалисти за правилното обслужване, експлоатация и 
ремонт на автобусите. Брой служители на „Оператора на градски 
транспорт” - Възложителя, подлежащи на обучение за втората 
обособена позиция: Автобусни шофьори - 50 бр. и обслужващ, 
сервизен и ръководен персонал - 10 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26450000.00   Валута: BGN

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за  

различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване 15/09/2015 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/17/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща

3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   
и сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 31 и приложение XVІІ А към Директива 2004/17/ЕО.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 32 и приложение XVІІ Б към Директива 2004/17/ЕО.

(8)С изключение на трудови договори.
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