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РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА C ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
С ПРЕДМЕТ: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, 
собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико 
Търново”

Въпрос 1:
Участникът е отстранен от Позиция 3 на съответната поръчка, която е идентична с 

предмета на настоящата поръчка, тъй като предлага Годишен Технически Преглед само на 
товарни автомобили до 3,5 т. В горепосочената обществена поръчка № 9035540 имаше 
обособена позиция 2 „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с 
тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община 
Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника” от името и 
съдържанието на която, става ясно, че именно по тази позиция ще стават техническите 
прегледи, на автомобилите, чието техническо обслужване е засегнато в настоящата 
обществена поръчка.

Тъй като се касае за едни и същи автомобили, можем ли да считаме, че 
изпълнителя на настоящата поръчка може да не предлага ГТП на товарни автомобили над 
3,5 т., тъй като същите ГТП ще се извършват от изпълнителя на Позиция 2 на обществена 
поръчка № 9035540?

Отговор № 1:
В публична покана с ID 9036912 с предмет: „Сервизно обслужване на товарни 

автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други 
структури на Община Велико Търново ” , в раздел „Количество или обем” е посочено, че 
„При изпълнението на поръчката ще се извършват видове работи съгласно Приложения 1 
към настоящата публична покана”. Съгласно раздел „Допълнителна информация”, т. 7, 
ценовото предложение следва да съдържа „Възнаграждение за отделните услуги, 
включени в обхвата на поръчката, съгласно образец „Ценово предложение” и Приложение 
1”. Възложителят е предоставил посоченото Приложение 1, в което са изброени видовете 
работи, които ще се извършват във връзка със сервизното обслужване на товарни 
автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други 
структури на Община Велико Търново, и съответно участниците трябва да посочат 
предлаганите цени за тях.

В представеното Приложение 1 е допусната техническа грешка, тъй като там е 
включено като вид работа (дейност) „Годишен технически преглед /товарни автомобили/”. 
Дейността по извършването на годишни технически прегледи е включена в обхвата 
на позиция 2 по публична покана с ID 9035540, публикувана на 04.11.2014 г., а 
именно: „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 
тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико 
Търново и сервизно обслужване на тахографската техника.

Поради посоченото този вид работа(и) - „ГОДИШЕН 
ТЕХН.ПРЕГЛЕД/ТОВ.АВТ” -  не следва да се взема предвид при подготовката на 
оферти и участниците не следва да посочват цена(и) за извършването на такава
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дейност (не следва да предлагат цена за годишен технически преглед на товарни 
автомобили над 3,5 т.).

Във връзка с изложеното Приложение 1 следва да включва следните видове работи:

Работи, които ще се извърш ват във връзка със сервизното обслужване на товарни 
автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други

структури на Община Велико Търново

СМЯНА МАСЛО............................................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР.................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ГОРИВЕН ФИЛТЪР...................................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА СВЕЩИ-ПОДГРЕВНИ..............................................................................  ЛВ без ДДС
СМЯНА АНТИФРИЗ......................................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА МАСЛО МЕХ. СК.КУТИЯ.......................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ПРЕДНИ СП. НАКЛАДКИ........................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ЗАДНИ СП. НАКЛАДКИ...............................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ПРЕДНИ СП.ДИСКОВЕ...............................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ЗАДНИ СП.ДИАКОВЕ.................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА АКУМУЛАТОР............................................................................................... ЛВ без ДДС
ПРОВЕРКА и регулировка СПИРАЧНО ДЕЙСТВИЕ.......................................... ЛВ без ДДС
РЕГУЛИРАНЕ ФАРОВЕ............................................................................................... ЛВ без ДДС
ПРОВЕРКА АМОРТИСЬОРИ/СТЕНД/...................................................................... ЛВ без ДД
СМЯНА ШАРНИР...........................................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ПРЕДЕН АМОРТИСЬОР..............................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ПИСТОВ РЕМЪК........................................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ТРАПЕЦОВИДЕН РЕМЪК......................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА.................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА НОСАЧ ПРЕДЕН...........................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА СПИРАЧЕН МАРКУЧ.................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ЖИЛО СЪЕДИНИТЕЛ................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ЖИЛО РЪЧНА СПИРАЧКА....................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ТАМПОН ДВИГАТЕЛ................................................................................ ЛВ без ДДС
СМЯНА ТАМПОН НА РЕСЬОР................................................................................ЛВ без ДДС
ЛЕПЕНЕ ГУМА.............................................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ВЪНШЕН НАКРАЙНИК............................................................................ ЛВ без ДДС
СМЯНА ВЪТРЕШЕН НАКРАЙНИК.........................................................................ЛВ без ДДС
АВТОМИВКА/ВЪНШНО ИЗМИВАНЕ/.................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ГЕНЕРАТОР.....................................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ СТАРТЕР........................................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОР..................................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ.......................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ТУРБОСИСТЕМА........................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ЗАДЕН РЕСЬОР.............................................................................................. ЛВ без ДДС
СМЯНА ПРЕДЕН РЕСЬОР........................................................................................... ЛВ без ДДС
СМЯНА ПОМПА СЪЕДИНИТЕЛ................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА ЦИЛИНДЪР СЪЕДИНИТЕЛ........................................................................ ЛВ без ДДС
СМЯНА СЪЕДИНИТЕЛ................................................................................................ ЛВ без ДДС
ОСНОВЕН РЕМОНТ ДВИГАТЕЛ.............................................................................. ЛВ без ДДС



ОСНОВЕН РЕМОНТ СКОРОСНА КУТИЯ................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ КЛИМАТИЧНА С-МА.................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ СПИРАЧНА СИСТЕМА............................................................................. ЛВ без ДДС
РЕМОНТ КОРМИЛНА УРЕДБА................................................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ХИДРАВЛИКА............................................................................................ ЛВ без ДДС
СМЯНА РАДИАТОР......................................................................................................ЛВ без ДДС
СМЯНА АМБРИАЖНА ОС........................................................................................ ЛВ без ДДС

РЕМОНТ СМЕТОСЪБИРАЩА НАДСТРОЙКА

РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ................................. ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА-ПОМПА-МАРКУЧИ-ТРЪБИ............... ЛВ без ДДС
РЕМОНТ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ И АВТОМАТИКА.................................................... ЛВ без ДДС
РЕМОСТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА.............................................................ЛВ без ДДС
РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ОГРАНИЧИТЕЛИ -  ПЛАСТМАСОВИ ЛАГЕРИ.................ЛВ
без ДДС

и съответно участниците да посочат общото сумарно възнаграждение за тези видове 
работи, което подлежи на оценка.

Въпрос 2:
В протокола, отново за Позиция 3 на обществена поръчка № 9035540, за участника 

е посочено, че не разполага с необходимото оборудване при необходимост от извършване 
на ремонтни/сервизни дейности на автомобил „Шкода бобър, сметосъбирачка - 12 т.”. 
Технологията на повдигане на автомобили с крикове, се различава от тази с повдигане с 
хидравлични подемници, доколкото автомобила не се повдига изцяло, а частично, в 
нужните за това области, които са далеч от центъра на тежестта на автомобила. В случай, 
че е нужно цялостно вдигане на горепосочения автомобил, то би трябвало да се случи с 4- 
те посочени крикове, удължен модел, 10 тона, с капацитет на повдигане 10 т., всеки от 
които има капацитет на повдигане 10 т. Това е напълно достатъчна подемна сила, за 
автомобил с маса над 15 т.

Тъй като никъде в документацията не е посочено изрично изискване, товарните 
автомобили да бъдат повдигани с хидравличен подемник, ще се считат ли за изпълнени 
техническите изисквания на настоящата поръчка (с наличието на 4-те посочени крикове, 
удължен модел, 10 тона, с капацитет на повдигане 10 т), или е нужно снабдяване с 
допълнително сервизно оборудване.

Отговор № 2:
Във връзка с повдигането на автомобилите посочените броя крикове са достатъчни 

по отношение на елементарно повдигане за смяна на гуми и др. подобни.
За направата на ремонтите по тежкотоварните автомобили е необходимо да има 

достатъчно голямо закрито помещение с канал. Помещението трябва да е оборудвано с 
кран, който се използва при ремонтите, при които е необходимо:
- сваляне на двигател,
- сваляне на надстройката на сметосъбирачния автомобил.



- сваляне на всички едрогабаритни части подлежащи на евентуален ремонт.

В изпълнение на чл. 1016, ал. 6 от ЗОП възложителят публикува настоящото 
разяснение в профила на купувача.
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