
    

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 
 

„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

Относно: Разяснение във връзка с избор чрез събиране на оферти на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ново 

неупотребявано моторно превозно средство (МПС) за нуждите на ЦСОП 

„Проф. Димитър Кацаров“, гр. София“ 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 На основание чл. 189 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

предоставяме следните разяснения по писмено искане, постъпило на 28.09.2018 г. 

във връзка с избора на изпълнител на обществената поръчка с цитирания предмет, 

а именно: 

 

Въпрос № 1: 

Допусната ли е техническа грешка при изискването за разположението на 

седалките? Възложителят е посочил: 2 отпред, 3 по средата и 4 отзад. Допустимо 

ли е да бъде: 2+1 отпред, 3 посредата и 3 отзад? 

Отговор № 1: 

Не, не е допусната техническа грешка – Възложителят няма да приема 

повече от две места на първа седалка за отговарящи на изискванията му, поради 

специфичните нужди на превозваните ученици – деца със специални потребности. 

 

Въпрос 2: 

Допустимо ли е да се предложи автомобил с мощност 125 к.с.? 

Отговор № 2: 

Не, не е допустимо да се предложи с по-ниска от посочената мощност. 

Допустимо е предложение, в което МПС е с по-голяма мощност. 

 

Въпрос 3: 

Допустим ли е заводски еквивалент за гумите с размери: 215/65/16? 

Отговор № 3: 

След представяне на необходимите документи, комисията ще прецени 

допустимостта на посочената еквивалетност. 

 

Въпрос 4: 

Допустимо ли е да се предложи автомобил без ограничител на скоростта до 

120 км, тъй като за автомобили с 8+1 места по закон това не се изисква, тъй като са 

пътнически с категория В. 

Отговор № 4: 

Не, не е допустимо, поради специфичните нужди на превозваните ученици – 

деца със специални потребности. 

 

На основание чл. 189 от ЗОП настоящите разяснения да се публикува в 

профила на купувача без да се посочва лицето, което е направило запитването. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Венета Ал - Шериф 

     Директор  


