
РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

В изпълнение на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

поискано писмено запитване от лице по решението, обявлението и документацията за 

обществената поръчка с предмет „Сервизно поддържане на автомобилна техника”, 

предоставям следното разяснение на постъпилия въпрос: 

ВЪПРОС: 

„..Във връзка с ОП за сервизно обслужване на техника – позиция 19, ни 

интересува модел, марка и година на МПС за град Хасково..“ 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС: 

Съгласно точка 1.2 от Глава I “ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“ от документацията за участие в обществената 

поръчка, услугата, обект на обществената поръчка, е с предмет „Сервизно 

поддържане на автомобилна техника”, включваща моторни превозни средства 

(МПС) според местодомуване, разпределени по обособени позиции. 

В точка 1.2.19 от Глава I “ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА“ от документацията за участие в обществената 

поръчка са посочени за обособена позиция № 19 „МПС от категорията М с 

характеристики на автомобили от категория М1 за град Хасково”, следните 

количества автомобили по кубатура, вид гориво и местодомуване:  

 

№ Място 

Брой автомобили по кубатура, cm
3
 

Вид гориво 

до 1800 cm
3 

до 2500 cm
3 

1 Хасково 1  Бензин     

2 Хасково  1 Дизел 

 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 14 от Глава II 

“ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от 

документацията за участие в обществената поръчка, участникът следва да предлага 



2 

 

формиране на цената на извършената от него дейност по техническото 

обслужване и ремонта на техниката, както следва: 

1. за вложен труд – по цена на нормочас и продължителността на 

работните операции. Продължителността на работните операции не превишава 

определените в Наредба № 24/08.03.2006 г. за задължителното застраховане по 

чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на 

претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, 

глава втора „Норматив за автотенекеджийски услуги” и глава трета „Норматив 

за ремонт и техническо обслужване”, издадена от Комисията за финансов 

надзор за съответния клас/група автомобил. 

2. за вложени резервни части и консумативи с включен % отстъпка. 

3. за репатриране, външно измиване и вътрешно почистване с включен % 

отстъпка. 

Възложителят не поставя изискване за модел, марка и година на МПС за 

обособените позиции, а поставя изискване единствено по отношение на кубатура, 

вид гориво и местодомуване на МПС. 

 


