
РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на автомобилна 

техника“ открита с решение на възложителя № 1/09.01.2015 г.  

 

ВЪПРОС 1 и 3: 

1. По точка 1 „Смяна на масло на двигател“ в себестойността са включени 

цени на труда и консумативи, моля да се уточни дали в тази цена трябва да са 

включени цени на филтрите за обслужване в т.ч. маслен, горивен, въздушен и 

филтър купе, уплътнение на пробката. Необходимо е да се уточним и каква трябва 

да бъде спецификацията на двигателното масло. 

2. По точка 6 „Смяна на ангренажен ремък и ролки“ как трябва да се 

процедира и какво да се попълни в таблицата ако автомобила е оборудван с 

ангренажна верига и пробега зависи от състоянието на веригата и обтегачите, 

което се установява при заявка от Възложителя. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1 и 3: 

Офертата трябва да включва всички дейности, резервни части и 

консумативи, които се влагат съгласно техническата документация за 

обслужване на автомобила. Влаганите резервни части да осигуряват минимален 

гаранционен пробег за извършените ремонти, съгласно т. 4.2 от ТС В 

01.0892.11. При сервизното поддържане на автомобилната техника да се влагат 

масла и специални течности, чиято спецификация отговаря на изискванията на 

завода производител на моторното превозно средство. 

 

ВЪПРОС 2: 

По точка 5 как трябва да се процедира и какво да се попълни в таблицата ако 

автомобила е оборудван с автоматична скоростна кутия и не са приложими 

резервни части „съединител комплект“ каквито са посочени в заданието. 
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ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: 

За автомобилите оборудвани с автоматична скоростна кутия е 

необходимо да се посочат всички дейности свързани със сервизното 

обслужване на автоматичната трансмисия в съответствие с препоръките и 

изискванията на завода производител за съответния (марка, модел) автомобил. 

Дейностите се отнасят по отношение на смяна на консумативи (масла, филтри, 

уплътнения и др.), регулировки, чек проверки, тестове и др. 

 

ВЪПРОС 4: 

По посочените запитвания по т. 5 и т. 6 от заданието ако цените са 0.00 лв. 

ще бъде ли отстранен участника в процедурата за възлагане на Обществената 

поръчка. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4: 

Съгласно изискванията посочени в глава V „Показатели, относителната 

им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата“ от 

документацията, участникът не може да посочва цена 0 (нула). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


