
 
 

РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет  „Доставка на автомобилни гуми - Рамково 

споразумение“ открита с решение на възложителя № 20/05.03.2015 г.  

 

 
Въпрос: “Във връзка с Решение № 20 от 05.03.2015 г. за откриване на 

процедура с предмет: „Доставка на автомобилни гуми - рамково споразумение" и 

публикувано на 06.03.2015 г. обявление за поръчка, с настоящото, на основание 

чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, моля за следните разяснения по 

документацията за участие: 

В Техническата спецификация за „Автомобилна гума с размер 425/85 R21", 

ТС В01.1851.14, от една страна в т.3.4.1 е посочен срок на експлоатация не по-

малък от 5 години в рамките на срока за съхранение, а от друга в т. 3.4.2 е 

посочен минимален пробег не по-малък от 50 000 км. Също така в т. 7.1. е 

посочен гаранционен срок при експлоатация не по-малък от 24 месеца от датата 

на доставката или 15 000 км, което настъпи първо, а от друга страна сте 

посочили в т. 7.2. гаранционен срок при съхранение не по-малко от 10 години. 

Моля да посочите изрично, какъв е минималният гаранционният срок 

на гумите по позиция № 7, съгласно изискванията на техническата 

спецификация в документацията, който участниците следва да осигурят, за 

да отговорят на техническите изисквания на Възложителя?” 

 

Отговор:  

 1. По точка „т.3.4.1. Срок на експлоатация – не по-малък от 5 години в 

рамките на срока за съхранение” – това означава, че срокът на експлоатация (по 

време) на гумата, не може да бъде по-малък от 5 години. 

2. По точка „3.4.2. Минимален пробег – не по-малък от 50 000 км” - това е 



минималният пробег, който гумата, трябва да осигури. 

3. Минималният гаранционен срок на гумите 425/85 R21, когато са в 

експлоатация е не по-малък от 24 месеца от датата на доставката или 15 000 

км., което настъпи първо и когато се съхраняват, без да се експлоатират е не 

по-малко от 10 години. 

 
 

    

 

 

 

 


