
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпроси, зададени от заинтересовано лице в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение с предмет: „Организиране и провеждане на 

събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република 

България за нуждите на ЦРЧР“. 

 

В искането за разяснения заинтересованото лице е посочило: „В Ценовото 

предложение - образец № 3 всеки потенциален участник следва да предложи цени за 

Транспорт, както следва: 

  (словом) лв. без ДДС цена за Трансфер летище/гара/автогара-хотел и 

обратно  

 (словом) лв. без ДДС цена на километър за автобус (49 + 1 места) 

 (словом) лв. без ДДС цена на километър за микробус ( 8 + 1  места.) 

Както е видно от самия образец цените за транспорт за автобус и за микробус 

се калкулират „на километър“, докато за трансфер не е изрично посочено на каква 

база следва участникът да формира предлаганата цена. На въпрос, зададен към 

Възложителя да поясни следва ли цената за „Трансфер летище/гара/автогара-хотел и 

обратно“ да се посочи „на километър“, както останалите цени за транспортните 

услуги?“ последният е отговорил, че „За целите на процедурата трансфера следва да 

се калкулира на превозно средство в двете посоки, както е описано в техническата 

спецификация.“ 

В Техническата спецификация единственото, което е казано във връзка с 

осигуряването на Трансфер е следното: „Осигуряването на трансфери се извършва на 

база заявка от страна на Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да осигури 

трансфер от летище/гара/автогара до хотел (или място на провеждане на 

събитието) и обратно.“ Никъде не е посочено, че трансферът следва да се калкулира 

„на превозно средство“. 

С оглед на гореизложеното моля Възложителя да изясни: 

 

 

Въпрос № 1: „Какво разбира под „превозно средство“, защото всеки участник 

може да използва като единица мярка различно превозно средство 

(микробус/автобус), с различен разход на гориво, както и да калкулира цена, 

изхождайки от различни примерни дестинации като пробег километри?“ 

 

Отговор № 1: На първо място, за заинтересованото лице, както и за всички 

потенциални участници, в случай че има неясноти по характера и смисъла на 

процедурата, следва да се направи следното изяснение: настоящата открита процедура 

е за сключване на рамково споразумение с трима потенциални участници. Това 

означава, че след приключване на процедурата ще бъде сключено рамково 



споразумение, на база на което ще бъдат провеждани отделни процедури за сключване 

на договори за изпълнение на обществени поръчки, посредством механизъм на 

изпращане на покани по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП до тримата потенциални 

изпълнители, а последните в предоставения срок ще имат възможност да представят 

своите конкретни оферти по дадена покана. Същевременно следва да се има предвид, 

че съобразно посоченото в документацията за участие всеки потенциален изпълнител 

следва да изпълнява предмета на поръчката съобразно направените предложения и при 

цени не по-високи от оферираните с ценовото предложение. 

От друга страна, предвид цитираното в искането за разяснение на участника, като 

част от зададен до Възложителя въпрос, следва да се има предвид, че с Писмени 

разяснения № 3 по настоящата процедура, публикувани и на профила на купувача, 

заинтересовано лице е задало следния въпрос и е получило отговор, съобразно същия, 

както следва: 

„Въпрос № 14: „Моля Възложителят да поясни следва ли цената за „Трансфер 

летище/гара/ автогара-хотел и обратно“ да се посочи „на километър“ както 

останалите цени за транспортните услуги? Как предвижда Възложителят да се 

извършват трансферите — с лек автомобил, бус или автобус, т.к. това значително 

променя ценовите параметри на услугата ?“ 

 

Отговор № 14: Съгласно посоченото в Техническата спецификация са посочени 

два вида транспорт, който следва да бъде организиран от изпълнителя: 

„Организиране на трансфери…Изпълнителят е длъжен да осигури трансфер от 

летище/гара/автогара до хотел (или място на провеждане на събитието) и 

обратно.“ и „Организиран транспорт от и до мястото на събитието… В поканата 

Възложителят посочва дестинацията, броя на участниците и др. изисквания, като 

Изпълнителят следва да осигури транспортно/и средство/а с подходящ брой места в 

зависимост от броя на участниците. Всички разходи за водачите на превозните 

средства, както и разходите, свързани с престой на транспортното средство и други 

административни разходи, са за сметка на Изпълнителя.“. Предвид това видът 

транспортно средство ще бъде поясняван за всеки отделен конкретен случай, а 

избраните потенциални изпълнители, ще имат възможност да представят оферти с 

конкретни цени в рамките на процедурите по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. За целите 

на процедурата трансфера следва да се калкулира на превозно средство в двете 

посоки, както е описано в техническата спецификация.„ 

 

Предвид горното всеки участник следва да оферира цени за трансфер за 

транспортно средство в двете посоки, като има предвид, че трансферът се осъществява 

на база транспортно средство, което може да бъде лек автомобил, бус или автобус, в 

зависимост от конкретните нужди на възложителя, като при представяне на оферта по 

реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, потенциалният изпълнител следва да се съобрази с 

оферираните от него цени в настоящата процедура.   

 

Въпрос № 2: „Как ще се гарантира равнопоставеността между 

участниците при прилагане на Методиката за оценка, ако базисните показатели 



не са еднакви за всички и това ги прави сами по себе си несъпоставими?“ 

 

Отговор № 2: Съобразно подробно изложените мотиви по-горе базисните 

показатели са еднакви, като офертата на всеки участник ще се оценява на база 

оферираната от същия цена за осъществяване на трансфер /доколкото настоящия 

въпрос касае трансфера като част от предмета на поръчката/. Механизмът на оценка, 

що се касае до този показател, е разписан в Методиката за оценка на офертите, която 

ще се прилага по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да се променя. 

 

Въпрос № 3: „Ако е налице неразбиране от страна на участника моля 

Възложителят да потвърди, че конкретно цената за „Трансфер 

летище/гара/автогара-хотел и обратно“ следва да се калкулира на база 

„километър“, независимо от вида на превозното средство?“ 

 

Отговор № 3: Както бе изяснено по-горе цената за трансфер се изчислява на обща 

база за трансфер, а не за километър. Неразбирането на участника, доколкото има такова 

по-скоро би могло да се отнесе до механизма и вида на процедурата, които отново са 

разяснени в предходните отговори.   

 

 


