
РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Сервизно поддържане на автомобилна 

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

 

ВЪПРОС 1: 

В глава IV – Указания за подготовка на офертата, в т. 3.1.5 а) изисквате 

списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на ОП, изпълнени през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Моля за 

уточнение дали 2014г. трябва да бъде включена в списъка, тъй като според 

Българското законодателство 2014 финансова година следва да бъде приключена и 

отчетена до 31.03.2015г. т.е. към датата на подаване на документите отчетите 

на фирмите е нормално все още да не са готови. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1: 

На основание чл. 51 (1), т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за 

доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците,  

Възложителят изисква от тях да представят списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

услугата. В т. III.2.3) „Технически възможности“ от обявлението за обществена 

поръчка, като минимално изискване е необходимо участникът да е изпълнил 

през последните три години, минимум по три услуги за сервизно поддържане 

на автомобилна техника за всяка от обособената/ите позиця/ии, за която/ито 

участва. 

Представянето на изискваните документи по чл. 51 (1), т. 1 от ЗОП не са 

обвързани с финансовото и икономическото състояние на участниците и не е 

необходимо същите да доказват наличието на финансов ресурс. В т. III.2.2) 

„Икономически и финансови възможности“ от обявлението за обществена 

поръчка не се изискват документи по чл. 50 от ЗОП. В обществената поръчка с 

предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника“ не се изисква 

представянето на годишен финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му 

части. 
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ВЪПРОС 2: 

В т. 3.1.5 б) изисквате описание на мерките за осигуряване на качеството, 

както и оборудването за изпитване и изследване в сервизите. Както сами знаете 

сервизите са създадени за поддръжка на автомобили, а не за производството им 

т.е. в нито един сервиз няма оборудване за изпитване и изследване, единствено към 

този клас би могла да бъде причислена техниката за извършване на Годишни 

технически прегледи. Бихме желали допълнително разяснение, кое следва да бъде 

изпитвано и изследвано във връзка с ремонта на автомобилите, както и да опишете 

техниката за това.  

В същата точка е написано, че материалната база, с която разполага 

участникът, трябва да бъде масивна сграда. Според всички съвременни стандарти, 

към настоящият момент сервизите се изграждат върху бетонен фундамент с 

метална конструкция и сандвич панели, което само по себе си не е масивна сграда. 

Означава  ли това, че участник с така построена сграда не може да участва в 

обявената от Вас процедура? 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: 

За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на 

участниците,  Възложителят на основание чл. 51 (1), т. 3 от ЗОП изисква 

описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, 

както и на оборудването за изпитване и изследване. Като минимално изискване, 

участникът трябва да разполага с материална база в града в зависимост от 

позицията/те за която/ито участват, представляваща масивна сграда, с отделни 

работни помещения за различни видове дейности (автомонтьорски, електро, 

бояджийски, тенекеджийски и др. услуги). За обособена позиция 20 да е 

оборудвана с 4 (четири) или повече подемника (канала) за едновременен прием 

при необходимост на повече техника, осигуряваща качество, сигурност и 

сервиз на няколко автомобила, с различни проблеми. За обособени позиции от 

1 до 19 и от 21 до 25 да е оборудвана с 1 (един) или повече подемника (канала) 

за прием на техника, осигуряваща качество, сигурност и сервиз на автомобила, 

с различни проблеми. 

 

ВЪПРОС 3: 

Освен декларация, че участникът разполага с материална база т. 3.1.17, 

необходими ли са допълнителни доказателства за това /нотариални актове и 

договори за наем/? 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3: 

При участие в обществената поръчка с предмет „Сервизно поддържане на 

автомобилна техника“, участникът следва да разполага с материална база (в 

града в зависимост от позицията/те за която/ито участват, като се посочи точен 
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адрес), представляваща масивна сграда, с отделни работни помещения за 

различни видове дейности (автомонтьорски, електро, бояджийски, 

тенекеджийски и др. услуги). За обособена позиция 20 да е оборудвана с 4 

(четири) или повече подемника (канала) за едновременен прием при 

необходимост на повече техника, осигуряваща качество, сигурност и сервиз на 

няколко автомобила, с различни проблеми. За обособени позиции от 1 до 19 

включително и от 21 до 25 включително да е оборудвана с 1 (един) или повече 

подемника (канала) за прием на техника, осигуряваща качество, сигурност и 

сервиз на автомобила, с различни проблеми. Това обстоятелство се декларира в 

съответствие с т. 16, III.2) „Условия за участие“ от обявлението. 

 

ВЪПРОС 4: 

В повечето обособени позиции автомобилите за ремонт са не – повече от 3 – 

4. Не смятате ли, че е ограничаващо обстоятелство за участниците да изисквате 

да разполагат с минимум две технически лица и минимум едно отговарящо за 

контрола на качеството, защото те са извън автомонтьорите извършващи 

същинската сервизна дейност по автомобилите? 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4: 

За осигуряване на едновременен прием на повече техника, осигуряваща 

качество, сигурност и сервиз на няколко автомобила с различни проблеми, 

участникът трябва да разполага с минимум 2 (две) технически лица и минимум 

1 (едно) лице отговарящо за контрола на качеството за всяка от обособената/ите 

позиця/ии, за която/ито участва, което е посочено в т. 3, „Минимални 

изисквания“, III.2.3) – „Технически възможности“ от обявлението и в т. 3.1.5 в). 

от документацията за участие в обществената поръчка. 


