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РАЗЯСНЕНИЕ 
по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Доставка на бойни бронирани колесни машини“, открита с 
решение на възложителя № 151/10.11.2015г. 

Въпрос: 
Информирани сме, че в документацията за участие съществуват 

изисквания в чл.8.6 и 1.2, както следва: 
 „8.6 През последните пет години, считано от датата на подаване на 
заявлението за участие кандидатът трябва да е изпълнил минимум три 
доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, в 
това число включващи извършване на сервизно обслужване на доставените 
машини в рамките на гаранционния период в район на мисии на НАТО или 
Европейския съюз.“ 
 „1.2. Машините и тяхното оборудване трябва да бъдат нови, 
неупотребявани, да са в серийно производство и да са произведени до 24 
/двадесет и четири/ месеца от датата на доставката.“ 
 Ние бихме желали да Ви информираме, че сме доставили много бройки от 
колесни бронирани ……….. машини със схема на задвижване 8 х 8 на ……… 
въоръжени сили и колесни бронирани машини 8 х 8 на ………….. По този начин 
извършваме серийно производство в последните три години. Тези машини имат 
голяма степен на унификация и подобност с колесните бронирани машини със 
схема на задвижване 6 х 6, които можем да предложим в гореспоменатата 
процедура. 
 В допълнение, вече сме стартирали проучвания за серийно производство на 
машини със схема 6 х 6 за друг клиент. 
 Искаме да получим от Вас пояснение дали горепосочените доставки и 
проучвания съответстват на изискванията, цитирани по-горе в т.8.6 и 1.2?“ 

Отговор: 
Информацията за извършените доставки, посочена в искането за 

разяснение, не е достатъчна за да бъде даден категоричен отговор на поставения 
въпрос. 

Съответствието на даден кандидат с посочените в документацията за 
участие изискванията на възложителя се установява от комисия, която разглежда 
представените в заявлението на кандидата документи. 
 Цитираните текстове от документацията за участие са достатъчно 
информативни и не се нуждаят от допълнителни уточнения. 
 Отчитайки гореизложеното, може да се направи следното по-общо 
разяснение: 
 Основните акценти в изискванията по Посочените в Раздел III, т.8.6 от 
документацията за участие са следните: 
 - доставките да са не по-малко от три; 
 - да са изпълнени не по рано от пет години от датата на подаване на 
заявлението; 
 - доставките да са еднакви или сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка; 
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 - изпълнението на доставките да включва извършване на сервизно 
обслужване на доставените машини в рамките на гаранционния период в район 
на мисии на НАТО или Европейския съюз. 
 В Раздел VII, буква „А“, т.1.12 от документацията за участие е посочено по 
какъв начин се доказва съответствието с цитираното изискване по т.8.6 (Раздел III 
от документацията за участие). В същата т.1.12 е посочено: „Под „ сходни с 
предмета на поръчката“ да се разбират доставки на бойни бронирани 
колесни машини.“ . 
 Изискванията към машините, посочени в Раздел III, т.1.2. се отнасят към 
момента на тяхната доставка. 




